Zpravodaj číslo 32 / prosinec 2020

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás v čase adventním, kdy se naše vesnice jako každý
rok slavnostně rozzářila a všichni snad začínáme vnímat sváteční atmosféru
blížících se vánočních svátků. Vánoce jsou nejkrásnější svátky především pro
naše děti a věřím, že rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude
pro děti i vás odměnou a potěšením, a proto v období Vánoc věnujme svůj
čas, který je významným faktorem života, našim rodinám, blízkým a přátelům.
V letošním roce jsme vzhledem k opatřením k pandemii koronaviru poprvé v
Sojovicích nemohli zahájit období adventu společným rozsvícením vánočního
stromu, avšak pevně věřím, že toto období společně přečkáme a v příštím roce
se opět u vánočního stromu všichni sejdeme. Velice ráda bych využila této
příležitosti a popřála Vám a Vašim rodinám co nejsrdečněji jménem svým i
jménem všech zastupitelů obce nádherné Vánoce a krásné sváteční období. Do
nového roku 2021 Vám pak přeji, aby se Vám vyhýbaly neúspěchy, nemoci,
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aby ve vašich rodinách vládla vzájemná úcta, láska a aby se vám dařilo i na
cestě osobních a pracovních úspěchů.
Ing. Michaela Vlachá,
místostarostka obce

• Činnost zastupitelstva obce Sojovice
Zastupitelstvo od poslední zprávy ve zpravodaji č. 30 se sešlo celkem osmkrát,
a to ve dnech 17.12. 2019, 20.1. 2020, 12.2..,15.4.,27.5.,22.7.,8.9.,23.10. a
16.11.2020 . Na těchto jednáních byly řešeny záležitosti spojené s činností
zastupitelstva a provozem zařízení obce.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• OZ byl jednohlasně schválen přítomnými členy návrh OZV č. 2/2019
o MP za odpad.
• OZ byl jednohlasně schválen přítomnými členy návrh OZV č. 3/2019
o MP ze psů.
• Rozpočet obce Sojovice na rok 2020 byl schválen v paragrafovém
znění jako vyrovnaný.
• OZ jednohlasně schválilo žádost F. Šikla o zrušení nájemní smlouvy
na pozemek p.č. 310/25 Radešín. Smlouva bude v řádné výpovědní
lhůtě ukončena, převzetí pozemku provede Bc. Karel Zahrádka.
• OZ jednohlasně schválilo žádost V. Vrány na zrušení smlouvy na
dodávku pitné vody do objektu „Sojovická hospoda“. Ing. Bc. Petr
Obdržálek převezme stav na základě odpočtu na vodoměru.
• OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 11/2019.
• OZ jednohlasně schválilo žádost pana J. Stibůrka o pronájem obecní
garáže č. 4 z důvodu nabídky vyššího nájemného. Zároveň starostu
pověřuje podpisem nájemní smlouvy.
• OZ jednohlasně schválilo přijetí dotace ve výší 551.000,- Kč z
Programu 2017-2020 pro poskytování dotací Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu obnovy venkova na akci Rekonstrukce střešního
pláště ZŠ Sojovice a pověřuje starostu uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace.
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OZ jednohlasně schválilo návrh firmy Stavokomplet na kalkulaci ceny
pro stočné pro obec Sojovice na r. 2020 ve výši 51,86 Kč/m3 bez
DPH s přihlédnutím k navýšeným nákladům.
OZ jednohlasně schválilo návrh firmy Pražské vodovody a kanalizace
a.s. na změnu ceny vody od 1.1.2020 ve výši 9,21 Kč/m3 bez DPH a
od 1.5.2020 ve výši 9,64 Kč/m3 pro pásmo č. 4.
OZ jednohlasně schválilo návrh Smlouvy o dílo o provádění zimní
údržby místních komunikací v zimním období s firmou Fomex-Team
zastoupenou panem J.Formánkem s připomínkou uzavření smlouvy
na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo OZV obce č. 1/2020 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství vč. Přílohy č. 1 s přehledem dotčených
prostranství.
OZ jednohlasně schválilo „Oznámení – záměr pronájmu obecního
majetku nebytové prostory“ (budova Sojovické hospody).
OZ jednohlasně schválilo veřejnoprávní smlouvu o zajištění školní
docházky v rozsahu druhého stupně základního vzdělání s Městem
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a pověřilo starostu podpisem
smlouvy. Obec Sojovice poskytne Městu Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav za poskytnutou službu částku ve výši 4.000,- Kč za školní
rok na každého žáka vykonávajícího povinnou školní docházku
v šestém až devátém ročníku ve školách Města. Za žáky s docházkou
na prvním stupni daná částka poskytována nebude, protože obec
Sojovice zajišťuje tuto docházku ve vlastní škole.
OZ jednohlasně schválilo návrh na vyřazení obecního majetku.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy s firmou Černohlávek Group
s.r.o. o poskytování služeb – ekologická likvidace jedlých olejů
z domácnosti a pověřilo starostu podpisem smlouvy. V obci budou
umístěny dva sběrné kontejnery.
OZ jednohlasně schválilo žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Sojovice ve výši 25.000,- Kč.
OZ projednalo aktualizaci rozpočtu na akci odkanalizování OÚ a MŠ
+ vodovod z června
r. 2019, schváleno us.č. 66/19 a navýšení
ceny jednohlasně schválilo.
OZ jednohlasně schválilo návrh firmy AVE CZ na sběr nápojových
kartonů - 2 x kontejner, odvoz 1 x měsíčně a pověřuje starostu
podpisem dodatku ke do smlouvě č.14.
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OZ jednohlasně schválilo žádost SK Jizera Předměřice N/J o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč.
OZ jednohlasně schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Sojovice
z rozpočtu obce ve výši 80 000,- Kč – částka bude použita jako
spoluúčast „Projektu rekonstrukce budovy Sokola“.V případě, že TJ
Sokol bude neúspěšný při žádosti o dotaci, OZ souhlasí, že poskytnutá
částka bude využita na částečnou rekonstrukci dle přiloženého návrhu.
OZ jednohlasně schválilo žádost T.a D. Vlčkových o zřízení VB ke
kanaliz. přípojce na poz. p.č. 88/6 k RD na poz. p.č.88/11.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Fomex Team spol. s.r.o. na
nákup sekačky ve výši 435.000,- bez DPH se základní žací lištou bez
dalšího příslušenství a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
Návrh č 1 – vzhledem k tomu, že OZ obdrželo pouze 1 nabídku na
pronájem Sojovické hospody, odložit hlasování do obdržení další
nabídky – všichni přítomni OZ hlasovali proti.
Návrh č. 2. – návrh na schválení nabídky manželů Bendových – návrh
byl po posouzení
nabídky na provozování jednohlasně schválen
všemi přítomnými OZ. Nájemní smlouva bude účinná od 1.4.2020 na
dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku J. Hradeckého na instalaci kotle do
Sojovické hospody v částce 172.306,42 vč. DPH a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Baroch na výměnu oken a
vstupních dveří v Sojovické hospodě ve výši 191.191,- vč. DPH jako
finančně výhodnější.
OZ jednohlasně vyjádřilo nesouhlas se zrušením exitu 17 na dálnici
D10 při plánované rekonstrukci dálnice.
OZ jednohlasně schválilo žádost R. Beneše o zřízení VB pro
kanalizační přípojku k RD č.p. 248 na pozemku p. č. 342/41.
OZ jednohlasně schválilo poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč
Rybářskému svazu Předměřice n/J.
OZ schválilo většinou hlasů dle návrhu č. 2- dar pro Knihovnu města
MB ve výši 5.000,- Kč.
OZ jednohlasně schválilo účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Sojovice a
navrhované rozdělení hospodářského výsledku za r. 2019 v celkové
výši 67.836,92 Kč následovně – 40% z uvedené částky, tj. 27.142,92
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Kč do rezervního fondu a 60% z uvedené částky, tj. 40.702,- Kč do
fondu odměn ZŠ a MŠ Sojovice.
OZ jednohlasně vyjádřilo souhlas Pískovně Sojovice k čerpání
finanční rezervy na sanaci rekultivace za r. 2019.
OZ jednohlasně schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na rekonstrukci kanalizace a přípojek uličních
vpustí s Krajskou správou a údržbou silnic Stř. kraje a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
ad a) OZ jednohlasně schválilo cenovou nabídku O.Rotka ve výši
196.600,- Kč bez DPH na plot u MŠ a pověřilo starostu podpisem
smlouvy
ad b) OZ jednohlasně schválilo nabídku O Rotka ve výši 121.898- Kč
bez DPH na zhotovení dlažby a oplocení pod kontejnery umístěnými
u školy a pověřilo starostu podpisem smlouvy
ad c) OZ jednohlasně schválilo cenovou nabídku O. Rotka ve výši
225.750,- Kč bez DPH na opravu cesty u hřiště ve výměře 785 m2 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Proběhlo hlasování o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku
s následujícím výsledkem: návrh č. 1 na 5.000 – pro 2 hlasy, 7 se
zdrželo, návrh č. 2 na 13.000 – 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Většinou
hlasů byl schválen návrh dotace z rozpočtu obce ve výši 13.000,- Kč.
OZ jednohlasně schválilo žádost ZŠ a MŠ Sojovice na použití části
prostředků z IF na truhlářské práce v MŠ.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Kropáček a Nešpor na
rekonstrukci střechy Sojovické hospody včetně izolace v celkové
částce 345.121,- Kč bez DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelstvo rozhodlo na základě pouze 1 nabídky s přihlédnutím
k vyjímce z směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č. 1/2016 a čl. 8.1 . (havarijní stav střechy ohrožující majetek obce).
OZ jednohlasně schválilo žádost paní E. Frühbauerové na pronájem
NP - DS k výkonu konání služeb manikúry a pedikúry a pověřilo
starostu podpisem nájemní smlouvy - výše nájmu 1.300,00
Kč/měsíčně + energie.
OZ jednohlasně schválilo v rámci zvýšení bezpečnosti občanů návrh
firmy AITRONIX s.r.o. k nákupu ukazatele rychlosti včetně modulu
pro registraci SPZ a displejem zobrazujícím SPZ v celkové hodnotě
199.361,00 Kč vč. DPH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 3/2020.
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OZ jednohlasně schválilo záměr nákupu užitkového vozidla pro
potřeby obce pro ř. p. sk. B v maximální výši 200.000,00 Kč vč. DPH
a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo obce schvaluje svěření majetku budovy ZŠ, kde došlo
k technickému zhodnocení – Rekonstrukce střešního pláště.
OZ jednohlasně odsouhlasilo prominutí panu Bendovi nájemného za
měsíce duben, květen a červen 2020 z důvodu uzavření restaurace
kvůli vládnímu opatření k ochraně proti šíření koronaviru.
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2019 s výhradou a přijímá nápravná opatření. Nápravná
opatřeni budou provedena do 31.12.2020 a to řádným provedením
dokladové inventury ověřením u účtu 909 - ostatní majetek, na účetní
závěrku zřízené příspěvkové organizace.
OZ jednohlasně schválilo účetní uzávěrku za r. 2019.
OZ jednohlasně schválilo upravený návrh Smlouvy na pronájem části
pozemku p.č. 433/1 k.ú. s MS Sojovice – Skorkov s platností od
1.7.2020, upraveným nájemným ve výši 1,- Kč na m2 /rok a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh firmy V. Hrobský, přepravní
kontejnery na výrobu a dodání kontejneru na bioodpad a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh dodatku č. 1 k Dohodě o spolupráci
s firmou Cavalo v Pošumaví na umístění kontejneru na bioodpad
v areálu firmy Cavalo. Při vývozu bioodpadu bude docházet k výměně
těchto kontejnerů pouze pro potřeby obce Sojovice. Dále OZ pověřilo
starostu podpisem Dodatku č.1 k dohodě o spolupráci.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Stavokomplet s r.o. na
rekonstrukci kanalizace z důvodu podání nejnižší cenové nabídky ve
veřejném výběrovém řízení. Cena za projekt je 2.313.095 Kč bez
DPH. Termín realizace je plánován na období srpen – listopad 2020.
OZ pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo prodloužení nájemní smlouvy s Do Van
Honem na byt č.4 v Penzionu č.p. 120 v obci Sojovice na dobu
neurčitou s podmínkou, že do čl. 3 bude doplněn bod 4 – podmínkou
nájemní smlouvy bude provozování obchodu s potravinami v
Sojovicích. Zároveň OZ pověřuje starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020.
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OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Galileo Corporation s r.o.na
Modul Senior + mluvené slovo a Modul sociální sítě a pověřilo
starostu podpisem Dodatku ke smlouvě. Nabídka na Modul
Interaktivní mapy OZ zamítlo.
OZ jednohlasně schválilo žádost M. Bendové (nájemce Sojovické
hospody) na uzavření smlouvy na dodávku pitné vody s platností od
1.8.2020 a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo uzavření smlouvy s Ing. Jiřím
Kruckýmaing. Renatou Kruckou o zřízení služebnosti k provozu el.
zařízení a pověřilo starostu podpisem této smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh servisní smlouvy s firmou Gemos
dopravní systémy a.s. na správu a servis ukazatele rychlosti a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh Dodatku č. 15 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/02300161/35/06 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství s r.o. na zvýšení četnosti vývozu skla
na 12 x ročně a navýšení počtu kontejnerů na a PET odpad o 1 ks na
celkem 6 ks. Zároveň OZ pověřilo starostu podpisem Dodatku..
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 6/2020.
Zastupitelstvo obce Sojovice jednohlasně schválilo zařazení správního
území obce Sojovice do územní působnosti MAS – Střední Polabí, z.s.
v Programovém období 2021-2027.
OZ jednohlasně schválilo předání majetku – čistička vzduchu 2 ks ZŠ
a MŠ Sojovice.
OZ jednohlasně schválilo cenovou nabídku firmy Envipartner na
Smlouvu o poskytování služeb a Dodatek č. 1 (web aplikace Wegas).
Dále OZ schválilo nabídku na vyhotovení pasportu místních
komunikací, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Dále OZ
pověřilo starostu podpisem smlouvy a Dodatku č. 1.
OZ jednohlasně schválilo Dodatek č. 4 k Místnímu programu obnovy
vesnice Sojovice- Rekonstrukce a obnova obecní knihovny.
OZ jednohlasně schválilo Dodatek č. 5 k Místnímu programu obnovy
vesnice Sojovice- Pořízení mobilního zařízení pro kulturní a spolkové
akce pro veřejnost
OZ jednohlasně schválilo dodatek č.6 k Místnímu programu obnovy
vesnice Sojovice- Kultura a zájmová činnost a Rekonstrukce/obnova
zázemí sokolovny TJ Sokol Sojovice.
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OZ jednohlasně schválilo návrh nájemní smlouvy s Jiřím Procházkou
na část pozemku. p. č. 433/4 o výměře 2902 m2 a pověřilo starostu
podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo záměr na pronájem pozemku p. č. 465/50 o
výměře 642 m2.
OZ jednohlasně schválilo záměr pronájmu bytu č. 2 v Penzionu
Sojovice č.p. 120.
OZ jednohlasně schválilo Dohodu mezi obcemi o zajištění
provozování veřejného pohřebiště s obcí Skorkov a pověřilo
starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo budoucí bezúplatné nabytí části pozemku p.
č. 1265 v k. ú. Sojovice dotčeného stavbou „Sojovice – autobusové
zálivy a chodníky, 1. etapa“ z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Sojovice a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo návrh smlouvy č. S-2732/00066001/2020 –
MH/GEIS/SS s KSUS Stř. kraje o možnosti provést stavbu na cizím
pozemku a pověřilo starostu podpisem smlouvy
OZ bylo seznámeno se situací s vybavením ve školní kuchyni ZŠ
Sojovice a s návrhem dovybavení - uvedení do souladu
s hygienickými předpisy a souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ Sojovice
o částku 115.000 Kč vč. DPH s tím, že peníze budou použity
výhradně k nákupu vybavení dle předložené nabídky č 20NA00110
Alfa MB spol. s.r.o
Na základě schváleného navýšení rozpočtu ZŠ Sojovice OZ stanovilo,
že vyčleněné finanční prostředky ve výši 115 tis. Kč včetně DPH
budou vedeny v účetnictví základní školy odděleně od ostatních
příjmů a výdajů spojených s provozem školy (např. analytické účty,
účetní středisko, zakázka, účelový znak apod.) Příjemce ZŠ Sojovice
v rozpočtu je povinna vést analytickou účetní evidenci všech účetních
případů vztahujících se k poskytnutým účelovým finančním
prostředkům na vybavení školní jídelny. Tato evidence musí být
podložena účetními doklady ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční vypořádání poskytnutých finančních prostředků na
dovybavení školní jídelny zpracuje příjemce ZŠ Sojovice nejpozději
do 31.12.2020 a to doložením kopie všech dokladů včetně opisu
účetní evidence
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OZ jednohlasně schválilo žádost ZŠ a MŠ o poskytnutí příspěvku na
školu v přírodě ve školním roce 2020/2021 ve výši 15.000, - Kč.
Z důvodu havarijního stavu kanalizace u kontejnerů u pošty OZ
jednohlasně schválilo změnu
us. č. 31/20 umístění stanoviště hnízda – první stanoviště bude u
hasičské zbrojnice.
OZ jednohlasně schválilo žádost ZŠ a MŠ Sojovice o povolení
výjimky z nejnižšího počtu žáků.
OZ bylo seznámeno se situací, kdy KSÚS nedala svolení s uzavírkou
komunikace č. 331, v tuto dobu bude realizována stavba v Lysé
s objízdnou trasou přes Sojovice po silnici 331, proto jednohlasně
schválilo změnu termínu realizace z pův. usnesení č. 68/20 na květen
– říjen 2021.
OZ jednohlasně schválilo cenovou nabídku firmy Fireport na osazení
stanice pro JSDH a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Luco na nákup multifunkční
tiskárny CanonImageRunner C3125i MFP.
OZ jednohlasně schválilo záměr darovat obecní majetek – pozemky
týkající se stavby mostu ev. č. 331-008.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy O2 Czech Republik a.s. na
poskytnutí nové služby O2 Profi ve výši 2.912,- Kč měsíčně bez DPH
a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Jablotron Security a.s. na
střežení budovy „Hasičárna SDH Sojovice“ a vybralo variantu ve výši
1.150,- bez DPH měsíčně a pověřilo starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo rozdělení pozemku p. č. 1287/4 na pozemek
1287/13 dle GP č. 564-570/220.
OZ schválilo 8 hlasy záměr prodeje pozemku p.č. 1287/13 k. ú.
Sojovice.
OZ jednohlasně schválilo převod zahradního dřevěného domku
z majetku obce do majetku ZŠ a MŠ Sojovice.
OZ jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 10/2020.
OZ jednohlasně schválilo pronájem pozemku p. č. 456/50 firmě O.
Rotek ve výši 4,- Kč/m2 za rok. Nájemní smlouva bude účinná od
1.11.2020 na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou a
pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
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•
•
•

•

•

•

•

OZ jednohlasně schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 456/50 k. ú.
Sojovice.
OZ jednohlasně schválilo žádost M. Bendové na odpuštění nájmu za
Sojovickou hospodu v období uzavření restauračních zařízení
z důvodu nařízení vlády ČR při covidové epidemii.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Grant & Project Partners,
s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci na průzkumný vrt v hodnotě
30.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo nabídku firmy Grant & Project Partners
s.r.o. na zpracování žádosti na projektové práce na zbývající rozsah
projektu (napojení vrtu, úpravna, vodojem, napojení vodovodu, popř.
dobudování části vodovodu) v hodnotě 30.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Byly podány 3 nabídky do výběrového řízení na opravu havarijního
stavu sociálního zařízení a inženýrských rozvodů obecní restaurace v
Sojovicích, které výběrová komise posoudila a na základě cenové
nabídky vyhodnotila v tomto pořadí:
1. Sdružení Kropáček - Nešpor - nabídka 875.582,- Kč bez DPH
2. Miroslav Krulich- nabídka 1.126.474,- Kč bez DPH
3. Petr Novotný - nabídka 1.147.054,- Kč bez DPH
OZ jednohlasně schválilo návrh Sdružení Kropáček – Nešpor na
opravu havarijního stavu sociálního zařízení a inženýrských rozvodů
obecní restaurace Sojovice č.p. 177 a pověřilo starostu podpisem
smlouvy.
OZ jednohlasně schválilo novou „Směrnicí pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu č.1/20“, s účinností od 1.12.2020 s tím, že
původní „Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
č.1/16 se k 30.11.2020 ruší vč. dodatku.
V rámci výše uvedené směrnice bylo schváleno navýšení limitu
rozhodování starosty obce o běžných výdajích do výše 99.999,- Kč
bez DPH bez souhlasu zastupitelstva.
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

OZ vzalo na vědomí výsledek VPK č. 2/2019 v ZŠ a MŠ Sojovice.
OZ vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 12 na r. 2019.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Sojovice o uzavření
MŠ 29. – 31.1.2020 z důvodu vysoké nemocnosti dětí.
OZ vzalo na vědomí Inventarizační zprávu obce za r. 2019.
OZ vzalo na vědomí rozpočtoví opatření č. 1/2020.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Sojovice o uzavření
mateřské školy od 1.4.2020 až do odvolání na základě návrhu a
doporučení zřizovatele školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o
předškolním vzdělávání, §3, odst. 2 a v souvislosti s Mimořádným
opatřením vydaným Ministerstvem zdravotnictví ČR k ochraně
obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
Covid-19 způsobeného novým koronavirem.
OZ vzalo na vědomí dopis paní D. Musilové jako poděkování obci
Sojovice za organizaci krizové podpory.
OZ vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č.2/2020.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a 8 na rok 2020.
OZ vzalo na vědomí poskytnutí jednorázového příspěvku ze státního
rozpočtu zaslané Středočeským KÚ.
OZ bere na vědomí zprávu o havarijním stavu kanalizace u Domu
služeb a ukládá starostovi, aby oslovil správcovskou firmu
Stavokomplet s.r.o. k vypracování cenové nabídky k opravě
havarijního stavu.
OZ vzalo na vědomí, že došlo k havárii na kanalizačním zařízení za
kulturním domem a starosta obce musel řešit okamžitou havarijní
situaci bez výběrového řízení, ve kterém by bylo možné vyhodnotit
konkurenční nabídky, OZ tento postup odsouhlasilo.
OZ vzalo na vědomí rozhodnutí ředitele školy ZŠ a MŠ Sojovice o
přerušení provozu MŠ a ŠJ ve dnech 22. – 25.9.2020 z důvodu
karantény zaměstnanců.
OZ vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ
Sojovice.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020.
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•
•
•
•

OZ vzalo na vědomí výsledky měření hranice pozemku p.č. 456/20 k.
ú. Sojovice. Dotčený pozemek je užíván v souladu s darovací
smlouvou od Pozemkového fondu z r. 2011.
OZ vzalo na vědomí výsledek veřejnoprávní kontroly Středočeského
kraje č. 34-2020 (hasičská technika CAS 30).
OZ vzalo na vědomí výsledky veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ
Sojovice vykonané dne 4.11.2020.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11 / 2020.

Zastupitelstvo obce zamítlo:
•

•
•

•

OZ jednohlasně zamítlo cenovou nabídku Stavokompletu s.r.o. na
rekonstrukci kanalizace v hodnotě 3.876.970,- Kč vč. DPH a pověřilo
starostu zajištěním výběrového řízení na veřejnou zakázku
rekonstrukce části kanalizace.
OZ jednohlasně zamítlo nabídku firmy CIUR a.s. Brandýs n/L na
zateplení střešního pláště u objektu č.p. 177.
OZ jednohlasně zamítlo nabídku firmy Axiom engineerings.r.o,
Pardubice na revitalizaci obecní nádrže. Odůvodnění – i přes
zajímavou nabídku na spolufinancování v současné době není tato
revitalizace nutná vzhledem k využívání zdroje pro hasičský sbor
z Jizery.
OZ jednohlasně zamítlo návrh darovací smlouvy D. Vlčkové Sojovice
169 na pozemky p.č. 88/39, 88/40 a 88/41 k.ú. Sojovice z důvodu
zásadních nedostatků – nejsou dostatečně označeny smluvní strany
(rodné číslo dárkyně, sídlo a zastoupení u obce), pozemky nejsou
dostatečně označeny v souladu se zákonem, pozemek parc. č. 88/40 je
zatížen zástavním právem, pozemek parc. č. 88/41 je zatížen
zástavním právem a navíc „právem zákazu zcizení“ (vlastník pozemku
tedy nemůže převést nemovitost na nikoho jiného – ani na obec – bez
souhlasu oprávněné osoby). Dále smlouva neobsahuje schvalovací
doložku ze strany obce. Z výše uvedených důvodů by byl návrh na
vklad do katastru nemovitostí zamítnut pro zásadní nedostatky.
Vránová T, OÚ Sojovice
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• SOJOVICKÁ RESTAURACE
Obec Sojovice v prosinci 2019 na základě nabídky manželů Vránových
zakoupila jejich restauraci. Obecní zastupitelstvo v prosinci 2019 projednalo
nabídku prodeje restaurace včetně pozemků za 2.200.000 Kč. Seznámilo se se
stavem restaurace a obstaralo si znalecký posudek na hodnotu objektu. Obecní
zastupitelstvo přihlédlo k:
• k možnosti prodeje i jiným zájemcům bez zaručení pokračovaní
pohostinství
• příznivé ceně (viz znalecký posudek)
• k nepostradatelnosti této služby v obci,
• k přímému propojení restaurace s kulturním domem, který je ve
vlastnictví obce,
• ale také k nepříznivému technickému stavu
a rozhodlo se za uvedenou cenu objekt zakoupit. V
lednu 2020 nabyla kupní smlouva platnosti zápisem
v katastru nemovitostí. Dále byla zveřejněna na
webu obce pobídka k pronájmu restaurace, kdy na
základě nabídky manželů Bendových byla uzavřena
s paní Michaelou Bendovou nájemní smlouva.
Do současné doby zastupitelstvo obce Sojovice
rozhodlo v lednu 2020 o výměně topného zdroje
starého uhelného kotle nesplňujícího ekologické a
bezpečnostní parametry za nový automatický kotel
na
pelety fa. OPOP
BIOPEL splňující parametry 5 emisní třídy a
současně k vyvložkování komína keramickou
vložkou. Výměnu kotle provedl pan Jaroslav
Hradecký ze Sojovic. V dubnu 2020 rozhodlo o
kompletní výměně stávajících oken dřevěných za
moderní plastová splňující termoizolační
parametry. Stejně tak byly vyměněny vstupní
dveře
do
restaurace
za
hliníkové
s termoizolačním skleněnou výplní. Práce
provedla firma BAROCH okna. V listopadu
došlo na opravu střechy, kdy byla vyměněna
stará prorezlá střecha a došlo k pokládce střešní
krytiny BLACHOTRAPES LAMBDA 25 a současně došlo k pokládce do
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konstrukce střechy termoizolace ISOVER DOMOPLUS 200, opravě atik
střechy a povrchu komínu natažením perlinkou a omítkou. Opravu střechy
provedla firma Kropáček a Nešpor.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

•

MASOPUST 2020

V sobotu dne 1.2.2020 uspořádala
obec Sojovice ve spolupráci s kulturní
komisí obce Sojovice
a Sborem
dobrovolných hasičů Sojovice, tradiční již
třináctý Masopustní oslavy.
Letošní ročník nezůstal proti loňskému
úspěšnému nikterak pozadu, proto bychom
Vám rádi tento den shrnuli.Masopustní
průvod byl slavnostně zahájen ve 13 hodin
u Základní školy, a to po svolení naším
panem starostou. Jako každý rok
procházel masopustní průvod obcí v čele
s tradičním medvědem a myslivcem.
K poslechu nám hrála Řeznická kapela a i
letos bylo během celého průvodu zajištěné
vynikající občerstvení, jako např. koblihy,
Boží milosti a k pití byl podáván čaj pro
děti a pro dospělé svařáček na zahřátí. Poté co všichni došli k hasičské
zbrojnici, kde byl vynesen rozsudek nad medvědem a následně byl za své činy
(kterých bylo letos opět dost)zastřelen, čekalo na všechny zúčastněné
zabijačkové občerstvení, které pro přítomné připravili členové SDH Sojovice.
V letošním roce si mohli všichni účastníci pochutnat i na tradičním českém
trdelníku, cukrové vatě, nebo si zakoupit pár drobností pro své děti ve stánku s
hračky. Po celou dobu hrála k poslechu Řeznická kapela. Od 14:30 se již
tradičně konal Dětský karneval, který opět přilákal sál plný dětí a jejich
opravdu parádní masky. Letos se moderování ujala skvělá dvojice v podání
Mickey Mouse a Minnie, a to až z dalekého Disneylandu. Velkým letošním
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překvapením
bylo
klaunské
vystoupení
v podání klauna MgA.
Lukáše Vláčila, které
mělo nejen u dětí velký
úspěch. Program byl i
v letošním
roce
obohacen o taneční
vystoupení
dětí
z Funatic clubu Brandýs
nad Labem, ve kterém
vystupují i sojovická
děvčata. 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, prodávaly se sladké zákusky a několik
druhů chlebíčků.
Poté co rodiče uložili svá dítka k spánku, mohl začít od 20:00hod. karneval
pro dospělé. K tanci a poslechu hrála kapela Roberta Jíši. Velkým
překvapením byla letos kouzelnická show, kterou pro nás připravila agentura
Partyprogram MgA. Lukáše Vláčila. Vystoupení bylo velmi vydařené, od
smíchu nás bolela nejen pusa, ale i břicho. Nebyla by to však kulturní komise,
aby nepřichystala pár opravdu kuriózních soutěží, díky nímž bylo o super
zábavu postaráno a to doslova. Účast a kreativita masek byla ohromující.
Letos se nevyhlašovala nejlepší maska, protože úplně všechny masky si
zasloužily jedno velké vítězství. Je úžasné, kolik z Vás si doma připravuje
originální převlek a budeme rádi, když tak budete pokračovat i v dalších letech
a my se budeme snažit pro Vás připravit tu nejlepší zábavu. Je to pro nás velká
motivace. Děkujeme:)
Tímto bychom chtěly poděkovat všem členkám kulturní komise, které se
zúčastnily náročných příprav a vydařeného průběhu celého dne.
V závěru velice děkujeme všem sponzorům masopustních oslav,
kterými jsou:
OÚ Sojovice, SDH Sojovice, Farma Hejnák – Krucký, paní Dana
Zahrádková, pan Jiří Kropáček, pan Tomáš Krátký, pan Jaroslav
Hradecký, FOMEX TEAM s.r.o., ANTIKOR s.r.o., pan Roman
Sedmihradský, pan Pavel Kopřiva – DĚKUJEME
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V neposlední řadě děkujeme Všem
zúčastněným a budeme se na Vás
těšit na dalších akcích, které pro Vás
chystáme.
Za kulturní komisi
Eva Hradecká a Jiřina Kropáčková

• NOUZOVÝ STAV 2020 - NÁKAZA COVID 19
Na jaře 2020 byl z důvodu šíření nákazy COVID 19 vyhlášen nouzový
stav Vládou ČR. Obec Sojovice stejně jako jiné obce se musela vypořádat
s novou situací. Všichni si pamatujeme nedostatek všech ochranných
prostředků, štíty, roušky, desinfekce. I v naší obci se zvedla vlna solidarity a ti
zdatnější šili roušky pro sebe i pro další spoluobčany. Internetová media
oběhl obrázek solidarity našich vietnamských spoluobčanů, kdy konkrétně
prodejce v naší prodejně potravin nabízel roušky zdarma. Obec Sojovice
rovněž řešila v rámci krizového řízení
dostatek
ochranných
prostředků.
Zakoupili jsme a distribuovali každému
občanu Sojovic ochranné roušky a stejně
tak v té době nedostatkovou desinfekci
Anticovid, kterou jsme nakoupili přímo u
výrobce. Dopravu zajistili hasiči SDH
Sojovice stejně jako její přelití z 20 l
kanystrů do PET lahví, které
opět
distribuovali do všech domácností obce
Sojovice .
Před obnovením provozu mateřské
školky Sojovice jsme z hygienických
důvodů zakoupili po předchozí domluvě
společně s obci Skorkov 2 ks čističek
vzduchu Dyson
Pure
Cool
Link
TP04, pro zkvalitnění prostředí ovzduší
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ve školce. Čističky vzduchu si převzala vedoucí učitelka p. Iveta Holcmanová
a do každé ze dvou tříd umístila jednu čističku.
Bohužel, na podzim 2020 se opět rozšířila nákaza COVID 19 a došlo opět
k omezením provozu školky, školy a školní jídelny. Z těchto důvodů se obec
Sojovice rozhodla k desinfekci prostor základní školy Sojovice, mateřské
školky, provozu školní jídelny a obecního úřadu. Od SDH Brandýs n. L. jsme
si zapůjčili desinfekční přístroj na principu ionizujícího záření UVC. Hasičům
v Brandýse za zapůjčení děkujeme. Za pomoci členů SDH Sojovice,
konkrétně Zdeněk Brynych, Martin Bureš, David Beneš a Jan Novák, jsme
tyto prostory desinfikovali. Rovněž jim děkuji za pomoc .
Vzhledem k vývoji situace nákazy
Covid 19 se Obec Sojovice rozhodla
zakoupit stejný desinfekční přístroj
pracující na principu UVC záření. Tento
desinfekční přístroj byl dodán 29. září.
Od té doby se pravidelně za pomoci
SDH Sojovice shora uvedené prostory
pravidelně desinfikují. Dále jsme
zakoupili do budovy Obecního úřadu a
školní jídelny bezkontaktní desinfekční
přístroj rukou. Vedení obce je cestou
krajského operačního střediska HZS
informováno o aktuálním vývoji na který
budeme nadále reagovat. O počtech
nakažených osob
Vás průběžně
informujeme na webových stránkách
obce.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• BESIP V OBCI
Situace na úseku bezpečnosti v silničním provozu v obci Sojovice je pro
nás jednou z priorit. Nejdůležitějším počinem na tomto úseku jsou pokračující
práce na přípravě obchvatu obce, který podstatnou část dopravy odkloní mimo
obec a nejvíce prospěje bezpečnosti v dopravě. Více se dozvíte v článku
místostarosty obce Bc. Karla Zahrádky. Dalším důležitým projektem na tomto
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úseku jsou chodníky podél hlavní silnice č 331 vedoucí skrze obec. Projekt 1.
etapy chodníků vedoucí od nového mostu přes Jizeru doprostřed návsi,
zahrnující mostek přes slepé rameno Jizery a nové zastávky BUS MHD, je ve
stadiu stavebního řízení. Pokud budeme úspěšní se stavebním povolením
včetně žádosti o dotaci, potom dojde k realizaci této etapy v roce 2021.
Na základě dalších podnětů občanů k zvýšení bezpečnosti v dopravě bylo
na nepřehlednou křižovatku při výjezdu z obytné zóny směrem k pískovně
Sojovice na místní komunikaci umístěno dvojité dopravní zrcadlo. Stejně tak
bylo dopravní zrcadlo umístěno do nepřehledné zatáčky u místní prodejny
potravin. Věříme, že přispějí k Vaší větší bezpečnosti. Dále na základě
připomínek k nepřiměřené rychlosti
řidičů v obci na silnici č 331, jsme po
schválení
obecním
zastupitelstvem
zakoupili měřič rychlosti AIRTRONIX a
dále jsme uzavřeli smlouvu s firmou
GEMOS ohledně zpracování dat
z radaru. Zpracované statistiky najdete
na našich obecních webových stránkách
za každý kalendářní měsíc. Tato čísla
nejsou příznivá. Bohužel k sankčnímu
řešení
řidičů
je
nutné
uzavřít
veřejnoprávní smlouvu s pověřenou obcí,
kdy jsme byli v Mladé Boleslavi
odmítnuti pro nedostatečné kapacity.
Vedení obce bude nadále hledat řešení,
aby přestupci mohli být sankčně řešeni a
my jsme tak výrazně přispěli k větší
bezpečnosti v obci.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• NOVÁ SEKAČKA A UŽITKOVÝ VŮZ VALNÍK
V letošním roce jsme významně obnovili a doplnili vybavení pro údržbu
zeleně. Stávající pojízdná sekačka se více než sekala stále opravovala. Honza
Noha, kdyby mohl, tak by vyprávěl. Sekačka byla permanentně zvednutá v
opravě nebo odvezená do servisu, kde příčinu stanovili jasně. Tato třída
sekaček není stavěna na takto intenzivní sekání a na velikost ploch o které
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pečujeme. Proto jsme v zastupitelstvu rozhodli o zakoupení profesionální
sekačky – ridera tovární zn. WALLKER T23. Motor chlazený vzduchem o
objemu 675 cm3, 353 l zásobník, výtlačný ventilátor, přetlakové plnění.
Sekačka byla zakoupena od firmy Fomex Team spol. s.r.o. Sojovice , která je
dovozcem
těchto
sekaček.
Rozhodli
jsme se o zakoupení
této
profesionální
sekačky
po
předchozích
výborných referencí ze
sousedních obci, kde
již léta takové sekačky
používají. Dále jsme
vozový park doplnili o
ojeté vozidlo Ford
transit 2.0 TDi v
provedení valník ve
velmi
dobrém
technickém stavu. Ověřený stav tachometru byl 78.000 km. Sekačka i valník
se již osvědčily a významně pomáhají v letošní údržbě zeleně, která vzhledem
k probíhajícímu deštivému a teplému počasí byla velmi náročná.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• REKONSTRUKCE JÍDELNÍHO VÝTAHU
V době Coronaviru, kdy byla uzavřena základní a
mateřská škola, jsme čas využili k rekonstrukci jídelního
výtahu. Výtah je umístěn v budově obecního úřadu a
mateřské školky. Konkrétně v suterénu a pokračuje z
kuchyně, přes mateřskou školku do jednacího sálujídelny, kam dochází děti ze základní školy. Jídelní
výtah nesplňoval současné technické a hygienické
předpisy, na což jsme byli upozorněni jak hygienickou
kontrolou, tak zápisy o revizi zařízení. Výtah s
přepravovaným jídlem se nezřídka kdy i zasekl. Proto
jsme přistoupili k rekonstrukci jídelního výtahu, kterou
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provedla firma Výtahy Čelákovice. Tuto rekonstrukci zvládla do obnovení
provozu základní školy a mateřské školy Sojovice. Nový výtah splňuje přísné
hygienické předpisy, je prostornější, pojme více jídelních souprav, je tišší a je
komfortnější k obsluze. Doufám, že bude sloužit nejméně tak dlouho jako
starý výtah a ku spokojenosti kuchařského personálu.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
•

REKONSTRUKCE OBECNÍ ÚŘAD

V průběhu dvou let jsme přistoupili k
postupné
rekonstrukci
prostor
obecního
úřadu
zahrnující
rekonstrukci
úřadovny
obecního
úřadu, kde došlo k opravě el. instalace
AL, za CU rozvody, led osvětlení a
výměně vybavení úřadu, která tak
velmi prokoukla do moderního
kabátu. Dále byla ve velkém jednacím
sále, který slouží převážně jako jídelna
pro žáky ZŠ, provedena výměna
povrchů podlahy. Pro potřeby obecního zastupitelstva byl adaptován prostor
původního balkonu vedle jídelny, kde byly provedeny nové el. rozvody, LED
osvětlení, povrchy podlah a tyto prostory byly vybaveny nábytkem pro jednání
9 členného zastupitelstva. Nejproblematičtější část rekonstrukce nastala letos
na
jaře,
kdy
byla
provedena
rekonstrukce
sociálního zázemí, které
bylo zcela nevyhovující už
samotným
dispozičním
řešením,
hygienickými
standardy. (Na některých
toaletách nešly ani zavřít
dveře :-( pokud do prostor
toalet někdo vstoupil).
Proto
po
úvaze
a
konzultaci s architektkou
byl
připraven
návrh
rekonstrukce, při které
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bylo původní sociální zařízení vybouráno a postaveno dle nové dispozice.
Díky tomu vznikly toalety splňující současné hygienické standardy pro
návštěvníky obecního úřadu a hlavně pro žáky ZŠ Sojovice, kteří zde
docházejí na oběd. Současně vznikl i nutný prostor pro úklid, který zde zcela
chyběl. Jako poslední krok byla provedena rekonstrukce chodby a vnitřního
schodiště úřadu, kdy bylo opět vyměněno osvětlení za technologii LED
osvětlení reagujícího na pohyb a povrchy podlah a schodiště. Jako perlička na
závěr byly na chodbě a schodišti umístěny reprodukce fotografií z historie
Obce Sojovice. Myslím, že rekonstrukce se povedla, což můžete sami
posoudit
při
návštěvě
obecního
úřadu.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• UKONČENÍ PRÁZDNIN
Letošní ukončení prázdnin, které se konalo 13. září, bylo v mnohém
netradiční, ač se opíralo o tradice, které běžně slavíme, prožíváme. Běžně, ne
však v roce 2020, kdy jsme přišli o spoustu kulturních a sportovních akcí díky
pandemii koronaviru (COVID-19). Proto jsme se rozhodli alespoň částečně
dětem některé tyto akce vynahradit.
Zpočátku to vypadalo na klasickou cestu lesem lemovanou fáborky, ale
zdání klame. Na prvním stanovišti čekala oslava Velikonoc, kde děti malovaly
vajíčka, které si pak odnesly domů. Druhé stanoviště bylo také ve znamení
Velikonoc, čekal je zde velikonoční zajíček, který je nasměroval k hledání
koledy. Děti musely zapátrat v paměti a odrecitovat velikonoční básničku,
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odměnou jim byla drobná sladkost. Na třetím stanovišti na děti čekaly
čarodějnice s odporným slizem, ve kterém hledaly tajné předměty.
Čarodějnice se zatoulala i na stanoviště číslo čtyři, na kterém děti poznávaly
brouky, pavouky a jinou havěť ☺. Pátým stanovištěm jsme se dostali na
prvomájovou steeplechase
(ovšem bohužel bez sázek
☺), kde mohly děti okusit
dostihovou
trať.
Šesté
stanoviště připomnělo, že
akce je v režii hasičů, a že se
letos žádné hasičské závody
nekonaly, proto jsme děti
přezkoušely
v motání
požární hadice (budeme
muset více trénovat). Sedmé
a
osmé
stanoviště
představovalo dětský den, nebo alespoň jeho dvě disciplíny: střelbu z luku a
házení míčků. Na devátém stanovišti děti čekal kvíz z českého jazyka,
vlastivědy, matematiky a přírodopisu, za který dostaly „vysvědčení“. A desáté
stanoviště bylo zlatým hřebem celého
dne, přijela k nám pouť! Ta v Sojovicích
sice letos byla, ale nepřivezla tu
nejdůležitější věc, a to střelnici. Naši
„kolotočáři“ Pavel a Pavel připravili
střelnici náramnou, s růžemi, plyšáky, i
válečky byly ☺ (vše co si děti vystřílely,
jim zůstalo na památku). Nakonec si děti
mohly opéct buřty a užít si poslední
chvíle tohoto zábavného dne.
I když se všem tento program
ukončení prázdnin moc líbil a hodně
jsme se u toho pobavili, doufáme, že
příští rok už nebudeme muset tradiční
akce nahrazovat a užijeme si je (hlavně
děti), jako každý normální rok. Tradicím
zdar a koronaviru nazdar.
Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová
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• ÚZEMNÍ PLÁN A OBCHVAT SOJOVIC
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat o postupu ve vyhotovování
územního plánu a také o obchvatu Sojovic, resp. přeložce silnici č. 331. Obě
témata jsem dal do jednoho článku, neboť spolu úzce souvisí. Jak jistě všichni
víte, již před několika lety byl vznesen požadavek na výstavbu obchvatu
Sojovic. Již v původním (do současné chvíle stále platném) územním plánu
byl koridor pro obchvat zakreslen. Když jsme v roce 2018, kdy nové
zastupitelstvo přebíralo agendu od původního zastupitelstva, konstatovali
jsme, že trasa obchvatu je nevyhovující, neboť je vedena příliš blízko
zástavbě. Navíc by obchvat na této trase již nesplňoval hygienické limity na
prašnost a hlučnost. Rozhodli jsme se, že se pokusíme celý záměr obchvatu
posunout jižním směrem. To vyžadovalo ale jednání jednak na krajském úřadu
Středočeského kraje, který bude investorem celé stavby, na Krajské správě a
údržbě silnic (KSUS) a také se všemi dotčenými orgány. Současně to
znamenalo přepracovat návrh nového územního plánu (ÚP), který byl již před
dokončením. Přepracováním ÚP jsme začali a požádali pana Ing. arch. Zdeňka
Gottfrieda, aby navrhnul co možná nejjižnější variantu obchvatu. Tuto
variantu jsme předložili na krajském úřadě a vedení KSUS. Bohužel se nám
nepodařilo z návrhu vyjmout původní variantu, neboť krajský úřad, odbor
územního plánovaní trval na tom, že v novém plánu musí zůstat původní
varianta, ale přistoupil na kompromis, že v novém územním plánu budou obě
varianty a až bude nová varianta ve fázi realizace, resp. až bude obchvat
hotov, může být původní varianta vymazána. Vedení KSUS se náš záměr
nového obchvatu také zamlouval a tak navrhl vypracovat „technickou studii“
tzv. studii proveditelnosti. Nejdříve byly navrženy 3 varianty, které se
z našeho pohledu lišily vzdáleností od obce. Zastupitelstvo obce požadovalo
pochopitelně nejvzdálenější variantu. Při projednání s dotčenými orgány a
organizacemi však Pražské vodovody a kanalizace (PVK) a Vodárna Káraný
byly zásadně proti nejjižnější variantě z důvodu možného ohrožení
ochranného vodárenského pásma a požadovaly variantu nejsevernější, tedy
nejbližší obci. Po několika jednáních jsme jako kompromis vyhovující všem
stranám zvolili variantu, která vede přibližně v polovině vzdálenosti od obce a
ochranného vodárenského pásma. V září schválila rada kraje záměr na
vyhlášení soutěže na zhotovitele projektové dokumentace. Soutěž bude
vyhlašovat kraj, ale měla by být vyhlášena již v průběhu prosince letošního
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roku 2020. Poslední varianta je již součástí návrhu, který je dostupný na
webových stránkách Sojovic v sekci „Úřad-územní plán-Návrh nového
územního plánu-hlavní výkres“
Samotný územní plán byl předán hned po schválení studie proveditelnosti na
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor územního plánování ing. Vítkové
v dubnu 2020. Z důvodu epidemie Covid-19 se však většina jednání odložila.
V předposledním listopadovém týdnu však proběhlo jedno z posledních
jednání s tím, že poslední připomínky zapracuje pan Ing. arch. Zdeněk
Gottfried do posledního návrhu a poté co nebudou již další připomínky
vyhlásíme tzv. Veřejné projednání, které proběhne nejpravděpodobněji na
našem obecním úřadě. Termínově by to mohly být první měsíce roku 2021.
Bc. Karel Zahrádka
místostarosta obce Sojovice

• OSVĚTLENÍ POMNÍKU
Dále pokračujeme ve zvelebování návsi
konkrétně parku u pomníku. K nové
vlajkové výzdobě, kdy jsme u pomníku
vztyčili jak vlajku obce Sojovice tak státní
vlajku ČR, jsme doplnili nové LED
osvětlení pomníku obětem 1.sv. války.
Místo tak vynikne zejména ve večerních
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hodinách. Došlo také k údržbovým pracím na oplocení parčíku pomníku,
nátěru kovových prvků oplocení a výměně poškozených pískovcových prvků.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• SOKOL SOJOVICE 100 LET
Jak bylo ve Zpravodaji již dříve připomenuto, uplynulo 1.11.2020 sto roků
od založení Tělocvičné jednoty Sokol Sojovice. Tak to je uvedeno v obecní
kronice včetně jmen zakladatelů. Chtěli jsme toto výročí připomenout všem
občanům slavnostním shromážděním dne 7.11.2020 ale nepříznivé a
nepříjemné okolnosti pandemie Covid-19 takovou akci neumožnily.
Ve spolupráci s Obecním úřadem byl připraven program včetně finančního
zajištění. V jeho rámci měly být prezentovány archivní materiály, zapůjčené
Okresním archivem v Mladé Boleslavi, bylo připraveno vystoupení cvičenců
z naší jednoty i ostatních jednot Župy Fügnerovy, působící na
Mladoboleslavsku a jejímž jsme členem. Chtěli jsme také krátce představit
historii sokolského hnutí včetně zapojení naší TJ.
Pro připomínku činnosti a mnohých našich členů jsme pátrali v archivu a
žádali současné členy, aby sami přispěli něčím z rodinných archivů. Podařilo
se nám soustředit soubor fotografií a zásluhou Jiřích Šťastných (otce a syna)
byl uspořádán pro zveřejnění. Jedná se především o dokumenty z hokeje, který
byl dominantní sportovní činností jednoty. Připomíná nám tváře sportovních
přátel a místa, jež „naživo“ už nikdy nespatříme. Vzpomínkovým hokejovým
utkáním měla být dlouhodobá hokejová tradice připomenuta současnými
hokejovými nadšenci, a hlavně v jsme chtěli dosud žijící bývalé hráče znovu
představit veřejnosti a symbolicky je odměnit za jejich sportovní snahu.
To vše se tedy neuskutečnilo. Nechceme se s tímto stavem smířit a
uskutečníme slavnostní shromáždění hned, jak to bude možné. Jako malou
ochutnávku z archiválií uvádíme asi nejstarší nalezenou fotografii hokejistů,
tehdy působících pod hlavičkou SKS (Sportovní klub Sojovice) a
pocházející doby okolo roku 1940.
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Jsou na ní:
Stojící zleva – Jiří Dvořák, Václav Kučera, Josef Fiala, Jaroslav Řeřicha,
Florián Kučera, Václav Pánek, Jaroslav Krajíček, Václav Hlaváček
Klečící zleva: Oldřich Hlaváček, Zdeněk Pánek, František Práger.
Zajímavé je, jak se v Sojovicích uchovávala tradice bratrských a
bratraneckých dvojic v hokejových mužstvech, protože po bratřích
Řeřichových, Kučerových, Pánkových, Hlaváčkových, Krajíčkových
následovali později Novotní, Prágerové, Kubešové, Salačové a další.
Těšíme se na shledání v lepších časech a přejeme všem členům TJ a všem
jejím příznivcům hezké Vánoce v rámci možností a hlavně ve zdraví prožitý
závěr tohoto a celý příští rok.
Miloš Pánek
Sokol Sojovice
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• HAVARIE KANALIZACE ZA KULTURNÍM DOMEM A
RESTAURACÍ
V září jsme Vás informovali o havárii na části kanalizačního řadu od
obecní restaurace podél kulturního domu a penzionu. Po upozornění z
restaurace na neodtékající splašky a zaplavení suterénu restaurace byla
provedena revize fa. Stavokomplet. Bohužel po odčerpání bylo zjištěno
několik vážných závad. Část kanalizace od obecní restaurace byla vyhotovena
již od počátku nekvalitně, přičemž nebyla ve spádu, ale naopak do kopce :-( .
Dále v části u plynové nádoby je zakonzervován původní septik také v
havarijním stavu - prosakující dešťová voda. Okolo původního septiku je pak
kanalizace vedena se 4-mi 90 stupňovými ohyby bez revizní šachty. Od této
části je kanalizace zanesena do 2/3 písčitou
zeminou, přičemž kamera touto částí již
neprošla a ani tlaková voda tuto část
nevyčistila. Potrubí zde pak bylo popraskané.
Z tohoto důvodu bylo přikročeno k okamžité
opravě celého tohoto úseku této části
kanalizace kompletní výměnou kanalizačních
trubek od restaurace do odbočky na parkoviště
u penzionu, tedy k řádu již nové kanalizace z
loňského roku. Nově opravená kanalizace je v
dostatečném spádu, takže bude bezproblémově
funkční a je v přímém směru po demolici
havarijního septiku. Zároveň se podařilo
zachovat i místní zeleň, nemusela se kácet
jedle douglaska, která je velmi vzrostlá a bylo by ji opravdu škoda. Nebyly
narušeny ani její kořeny, má je opravdu hluboko. Byly vyhotoveny nové
kanalizační přípojky z obecní restaurace, kulturního domu a penzionu.
Zároveň byla svedena z těchto objektů i dešťová voda. Povrchy byly zpevněny
štěrkovým kamením a zhutněny tak, aby zde mohli opět parkovat návštěvníci
obecního úřadu, mateřské školky, penzionu i kulturního domu. Požádám Vás,
aby jste již nadále na travnatých plochách před kulturním domem neparkovali.
K definitivní úpravě povrchu komunikaci připravíme projektovou
dokumentaci a připravíme projekt k získání dotace.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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• ZAHRADNÍ DOMEK
V letošním roce obec Sojovice podala na Středočeský kraj žádost o dotační
podporu pro doplnění prvků zahrady MŠ Sojovice. Obec Sojovice připravila
projekt s přihlédnutím k podnětům učitelek MŠ. Konkrétně byl projekt
doplněn o herní prvky pro ty nejmenší z mateřské školky, kdy současné herní
prvky jsou vhodné spíše pro ty starší děti MŠ předškolního věku, a dále o
zahradní domek, do kterého by mohly děti uklidit a zaparkovat své hračky pro
hraní na zahradě MŠ. Bohužel finanční situace na Středočeském kraji vedla
letos k zamítnutí většiny dotačních projektů s odůvodněním nedostatečné
alokace prostředků. Přesto neudělejte dětem radost :-). Zahradní domek jsme
jim pořídili z prostředků obce. Věřím, že jim bude dobře sloužit. Herní prvky
pro nejmenší děti máme i nadále v plánu a budeme hledat formy financování.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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•

PENZION
Fasáda přístavby penzionu po
několika letech už nebyla v dobré
kondici. Akrylátová omítka je
bohužel náchylnější k růstu mechu a
řas. Navíc se nám do fasády pustil
Strakapoud, který vykloval do
fasády díru a v rozích oken se přes
léto uhnízdily jiřičky. Přikročili
jsme tedy k chemické a tlakové
očistě s již osvědčenou firmou
Domerino s.r.o. (očistili pilíř starého
mostu a plůtek parku na návsi).
Navíc
fasádu
opatřili
nano
nástřikem právě zabraňujícím růstu
mechu a řas. Zároveň do rohů oken
umístili hroty proti ptactvu a do
dutiny ve fasádě umístili prostředek
ANTISTRAKAPOUD.
Fasáda
pěkně prokoukla.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice

• PLÁŽ JIZERA
Prostor u Jizery, který pracovně nazývám Pláž Jizera, postupnými kroky
zvelebujeme. Po demolici starého mostu a výstavbě mostu nového zde
proběhly terénní úpravy, výsadba lípy u příležitosti 100 let vzniku ČR a
následně výsadba Platanové aleje za přispění dotace od společnosti Škoda
Mladá Boleslav. Pravidelnou údržbou zeleně v této lokalitě jsme přispěli k
tomu, že má charakter parku :-). Obecní mobiliář jsme zde doplnili stoly,
lavičkami a odpadkovými koši.
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Při demolici starého mostu jsme navázali spolupráci s povodím Labe (které
má mimo jiné na starosti i tok řeky Jizery), kterým se zamlouvaly kroky
vedené obecním zastupitelstvem ke kultivaci tohoto prostoru. Proto v minulém
roce vznikl projekt úpravy břehu Jizery, který připravilo právě povodí Labe s
přihlédnutím k představám obce Sojovice. K samotné realizaci došlo v
listopadu 2020 a dnešního dne zde byly práce dokončeny. Křivka břehu byla
upravena do původní linie, takže zanikla nátrž břehu, přičemž svažitost břehu
byla upravena a zpevněna velkými kameny, zejména ve spodní linii, a to tak,
aby se zabránilo opětovnému vymletí břehu v ohybu řeky. Vrchní linie byla
upravena hrubým jizerským štěrkem. Vznikla tak PLÁŽ JIZERA :-)
Věřím, že si najdete čas se podívat na novou pláž a že ji oceníte zejména v
letních měsících.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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•

FIREPORT
Obec Sojovice po dohodě s vedením JSDH Sojovice přistoupila k modernizaci
svolávacího systému. Do současné doby využívala systém Kango, který
umožňoval pouze zasílání zpráv formou SMS s omezeným množství znaků.
Tento systém však většina SDH opouští pro svou zastaralost a nemožnost
nabídnout více. Po zralé úvaze byl instalován systém FIREPORT. Základovou
stanici mají instalovánu přímo v šatně, kde na monitor hasičům vybíhají
všechny důležité informace o druhu zásahu, rozsahu, místu, potřebném
vybavení, množství jednotek zapojených do zásahu a trase do místa zásahu.
Tyto informace průběžně do systému odesílá KOPIS krajské hasičské operační
středisko. Nejen že si zde zasahující hasiči mohou tyto informace přečíst na
monitoru, zároveň se jim automaticky tisknou a po celou dobu jim jsou v této
šatně hlasitě předčítány.
Stejné informace pak mají
hasiči i na cestě k zásahu
prostřednictvím aplikace
instalované
v
tabletu.
Navíc je aplikace Fireport
přizpůsobena i pro mobilní
telefony, takže nejen že
hasiči dostanou do bydliště
podrobnou informaci, ale
zároveň mohou dát do
systému odezvu, zda se
zásahu zúčastní a velitel
opatření tyto informace
ihned vidí.
Je to další krok k tomu, aby naši hasiči byli moderně vybaveni, ale hlavně k
tomu, aby mohli efektivněji zasahovat a zvýšila se tak ve výsledku i jejich
bezpečnost.
Ing. Bc. Petr Obdržálek
Starosta obce Sojovice
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•

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SOJOVICE - SKORKOV

Vážení spoluobčané Sojovic, rádi bychom Vás také informovali o našem
mysliveckém spolku MS Sojovice – Skorkov, zs., který má v této obci
mnohaletou tradici a Vy jej znáte převážně z pořádání tradičních plesů zde
v Sojovicích. Něco o nás, jsme spolek, který hospodaří v lesní a polní honitbě
honitbě v katastrech obcí Sojovice a Skorkov o celkové rozloze 730ha a má 21
členů. Naší loveckou chatu jistě mnozí znáte, letos jsme přistavěli buňku
s chladicím boxem na ulovenou zvěř. Bohužel s výtvory některých jedinců,
kteří se různými malůvkami realizují na jejích stěnách se nemůžeme vyrovnat,
tak jsme se rozhodli po domluvě s Obcí pronajatý pozemek oplotit. Mrzí nás
to, dokonce jsme museli demontovat i venkovní posezení, které bylo jak pro
nás, tak pro kolemjdoucí k dispozici kvůli rozlámaným prknům na sezení.
Naší obhospodařovanou zvěří je primárně zvěř srnčí, prase divoké a z drobné
zvěře je to bažant obecný a zajíc polní. Oba posledně jmenované, ale ve volné
přírodě nelovíme pro její nízkou populaci, která se však u zajíce v poslední
době začíná zvedat, z čehož máme opravdu velkou radost. Rovněž u bažanta
obecného se nám pomalu daří zvyšovat jeho populaci v našem revíru, ale jde
to opravdu pomalu, byť každým rokem nakupujeme a vypouštíme několik
desítek bažantích slepic a kohoutů do volné přírody. To vše hradíme za
pomoci dotací obcí a z vlastních zdrojů, které získáváme právě z výnosů plesů
a vlastních příspěvků jednotlivých členů spolku. Hodně nám pomáhají i místní
farmáři, kteří nám buď poskytnou nějaké krmivo, nebo vhodným osevem
menších polních ploch. Něco k lovu, roční plány odlovu se pohybují okolo
14ks srnčí zvěře, které však nemůžeme dodržet, neboť jich spousta skončí pod
koly aut. Nejsme, jak někteří o nás rádi prohlašují, „Zabijáci zvířátek“, u srnčí
zvěře lovíme pouze zvěř ve špatné tělesné kondici, která by nepřečkala zimní
období, zvěř nemocnou nebo s vývojovými vadami. Bažanta obecného
nakupujeme z voliérových chovů, kterého po odlovení část rozdáme mezi
členy a část necháme do plesové tomboly pro Vás. Prase divoké je v naší
honitbě zvěř nestabilní, tzn. nezdržuje se v naší honitbě moc dlouho, nemá se
kde schovat, lesy neposkytuji dostatečný kryt a velký pohyb lidí v lese je
nenechá na jednom místě. K tomu přispívá i volný pohyb psích mazlíčků
v polích i v lese. Pes by měl být při procházce na vodítku, což nařizuje zákon
č. 449/2001 Sb. o myslivosti § 8 až §10. Znění § 10 uvedeného zákona přímo
zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo
vliv svého majitele nebo vedoucího. Ve většině případů si majitelé psů vůbec
neuvědomují, že z jejich strany dochází k porušování zákona o myslivosti,
který plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, zejména pak v době hnízdění, kladení
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mláďat ale i zimního strádání zakazuje. Názor chovatele či majitele psa, že
mohou v přírodě provádět výcvik nebo venčení psa jak se jim zlíbí je proto
mylný. Zcela zbytečně pak řeší porušení zákona orgán státní správy myslivosti
jako přestupek.Tímto bych na Vás apeloval o dodržování zákona o myslivosti,
hlavně v nadcházejícím zimním období, kdy zvěř by měla být v klidu.
Naše nejbližší akce: hlavní hon, který je naplánován na 19.12. a
26.12.2020, celodenní akce, prosím aby jste v tyto dny omezili procházky po
lese, je to z důvodu bezpečnosti, a Myslivecký ples na 27.2.2021, teda pokud
to situace „COVID“ dovolí. Případné jiné akce nebo výzvy budeme
zveřejňovat na webu obce.
Ještě bych chtěl uvést skutečnost, že spolek může volně prodávat ulovenou
zvěř koncovým zákazníkům pro vlastní spotřebu. Zvěř je vyvržena, zchlazena,
prohlídnuta proškolenou osobou určenou k vyšetření ulovené volně žijící
zvěře a u černé zvěře je vystaven protokol o veterinárním vyšetření na
Trichinellu. Dotazy na odkup a ceny u mysliveckého hospodáře Ing. Filipa
Procházky tel. +420 724 085 542 E-mail: filip.prochazka@strom.cz
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Kulturní a sportovní akce 2021
ZMĚNA TERMÍNU MOŽNÁ

Leden:
Únor:

Masopust (OÚ + SDH , 6.2.)
Hasičský ples (SDH Sojovice, 20.2.)
Myslivecký bál ( 27.2.)

Březen

Jarní úklid obce (OÚ spolu s SDH)

Duben:

Sběr železného šrotu – dle termínu AVE (SDH)
Velikonoční turnaj v ping pongu (SDH, 3.4.)
Pomlázková zábava (SDH, 4.4.)
Pálení čarodějnic - soutěže pro děti (OÚ + SDH, 30.4.)

Květen:

Exkurze do Dopravního podniku hlavního města Prahy
(jízda historickou soupravou EČS, prohlídka depa) +
návštěva výjezdové jednotky v Hostivaři. (SDH)

Červen:

Den dětí (spolupořádání OÚ + SDH)
Pomoc na Houšteckém cyklomaratonu (SDH)

Srpen:
Září:

Dětské hry na ukončení prázdnin (OÚ+SDH)

Říjen:

Akce čistá Jizera (OÚ)

Listopad:

Svatomartinský lampionový průvod (OÚ )
Zahájení adventu ( OÚ, 28.11. )

Prosinec:

Mikulášské dětské odpoledne (OÚ + SDH)
Vánoční turnaj ve stolním tenise (SDH)
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Vydává Obecní úřad Sojovice, náklad 400 výtisků, neprodejné.
K tisku připravil OU Sojovice, grafická úprava Ing. Bc. Petr Obdržálek, prosinec 2020.
Neprošlo jazykovou úpravou.
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