ZÁPIS
z 27. schůze rady obce, která se konala v úterý 17.12.2019 v kanceláři starosty
obce. Začátek v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady

Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Vladimír Kotolan, Richard
Janoušek, Tomáš Struška

Omluveni
V 13.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen
Richard Janoušek. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce. RO
je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.

I. K PROJEDNÁNÍ
01. Autobusové zastávky u hřbitova
02. Dovybavení obřadní síně
03. JUKO petfood s.r.o. - vyjádření k projektu
04. VAS - dodatek č. 16 vedení majetkové a provozní evidence
05. VAS - dodatek č. 20 nájem a provoz vodovodů
06. Nakládání s odpady v roce 2020
07. Smlouva se společností DUFONEV R.C.
08. Smlouva se společností Písek Žabčice
09. Smlouva se společností Remat s.r.o.
10. Smlouva na dopravu odpadů
11. Žádost TJ Sokolnice - Živý Betlém
12. Rozpočtové opatření 09/2019
13. Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2020
14. Uzavření DPP
15. MŠ - schválení odměny
16. ZŠ - schválení odměny
17. Žádost ZŠ o povolení pořádání plesu
18. Nabídka focení pro obec
19. Pouštění koled na Štědrý den
20. Pracovní poměr s p. ……………. a p. ………………..
21. Nákup PC
22. Tankovací karta CCS
23. Zápis do kroniky obce za rok 2018
24. SUEZ - změna ceny za odpad
25. Výběrové řízení - rekonstrukce ul. Zámecké
26. Odměny členům SPOZ
27. Schválení darovací smlouvy – přijetí daru
28. LONT STAVINVEST – uzavření smlouvy o výpůjčce
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání, ověřovatelem zápisu Richarda Janouška.
Hlasování: 5/0/0
01. Autobusové zastávky u hřbitova
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje předložila radě
obce ke schválení Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím –
sjezdy. Předmětem této dohody je zajištění vzájemných práv a povinností obou stran
v souvislosti s vybudováním sjezdu ze silnice III. třídy číslo 4183, na pozemku p.č. 585/1
k.ú. Sokolnice ve vlastnictví Jihomoravského kraje zřízením sjezdu na pozemek p.č. 403
v k.ú. Sokolnice ve vlastnictví žadatele, včetně jeho následné správy a údržby jako vlastníka
stavby.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Dohody o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí
k silnicím – sjezdy.
RO ukládá starostovi uzavřít Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí
k silnicím – sjezdy nejpozději do 07.01.2020.
Hlasování: 5/0/0
02. Dovybavení obřadní síně
Radě obce byla předložena cenová nabídka na dovybavení obřadní síně zrcadly,
podepisovacím stolkem vč. židle a jednoduchou suchou květinovou vazbou.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na dovybavení obřadní síně.
RO ukládá paní Hrdličkové do 07.01.2020 vystavit objednávku dle předložené cenové
nabídky a zaslat ji ing. Jakubcové.
Hlasování: 5/0/0
03. JUKO petfood s.r.o. – vyjádření k projektu
Společnost JUKO petfood s.r.o., Vážany n. L. 1279, 68401 Slavkov u Brna v minulosti
požádala
obec
o
vyjádření
k projektu
„Skladovací
hala
s provozovnou“
na p.č. 423/2,423/3,423/4,423/6, Kobylnická ul. k.ú. Sokolnice“. Projekt řeší výstavbu
skladové haly s provozovnou na pozemcích p.č. 423/2,423/3,423/4,423/6, dle ÚP Sokolnice
označených Vp – plochy pro drobnou výrobu, sklady, služby. S ohledem na skutečnost,
že Kú JMK zrušil závazné stanovisko MěÚ Šlapanice o souladu projektu s ÚP obce
Sokolnice, žadatel upravil svoji PD. Výška skladovací haly 9,00 m, výška provozovny
7,20 m. Provozovna tvoří s halou jeden kompletní celek. Novostavba skladovací haly
s provozovnou bude dopravně napojena jedním samostatným sjezdem na místní komunikaci
v majetku obce Sokolnice. Areál bude napojen na elektro, sdělovací vedení, vodovod.
Dešťová kanalizace bude řešena retencí na pozemku investora, splašková kanalizace bude
svedena do kanalizační sítě se souhlasem a smluvním ujednáním vlastníka.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí vyjádření ATELIÉRU Projektis ke změně rozsahu PD společnosti JUKO
petfood s.r.o.
RO se k předmětné PD vyjádří poté, co obdrží vyjádření MěÚ Šlapanice, zda je upravený
projekt v souladu s ÚP obce Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
04. VAS – dodatek č. 16 ke smlouvě o vedení majetkové a provozní evidence
RO byl předložen návrh Dodatku č. 16 s VAS, a.s. ve kterém je stanovena výše ceny
za vedení majetkové a provozní evidence.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh Dodatku č. 16 s VAS, a.s.
RO ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 16 s VAS, a.s. nejpozději do 07.01.2020.
Hlasování: 5/0/0
05. VAS – dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů
Radě obce byl předložen návrh Dodatku číslo 20 s VAS a.s., ve kterém je stanovena výše
vodného pro rok 2020 a výše nájemného z vodného pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh Dodatku č. 20 s VAS a.s.
RO ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 20 s VAS a.s. nejpozději do 07.01.2020.
Hlasování: 5/0/0
06. Nakládání s odpady v roce 2020
Obec Sokolnice provozuje Sběrné středisko odpadů Sokolnice (SSO), kde odebírá od občanů
nerůznější odpady. Kontejnery nyní odváží společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. (nově
od 01.12.2019 s názvem SUEZ CZ, a.s.), která od Nového roku velmi výrazně zvyšuje ceny.
Radě obce se proto navrhuje, aby využila možnosti, že společnost SUEZ už nemá monopol
na dopravu a likvidaci a objednala dopravu a likvidaci i u jiných společností:
Název odpadu
Nebezpečné odpady
Kompozitní obaly
Pneumatiky
Sklo
Železo a ocel
Beton + cihly + křidlice
Směsné stavební a demoliční odpady
Papír a lepenka
Textilní materiály
Dřevo
Plasty
Směsný komunální odpad
Objemný odpad
Biologicky rozložitelný odpad

Množství (t)
za rok
3,240
0,019
7,64
12,125
17,640
27,740
49,960
33,570
9,660
53,720
28,406
17,900
22,140
156,760

Likvidující společnost
SUEZ CZ, a.s.
SUEZ CZ, a.s.
SUEZ CZ, a.s.
SUEZ CZ, a.s.
ŠROT GEBESHUBER s.r.o. nebo TSR Czech
republic s.r.o.
DUFONEV R.C., a.s. nebo SETRA spol. s r.o.
PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o.
Remat s.r.o. nebo SAKO Brno
SAKO Brno, Jedovnická 2, Brno
SAKO Brno, Jedovnická 2, Brno
SAKO Brno, Jedovnická 2, Brno
SAKO Brno, Jedovnická 2, Brno
SAKO Brno, Jedovnická 2, Brno
Kompostárna firmy KTS - ekologie

V praxi by se tímto krokem ušetřilo více než půl milionů korun ročně. Současně se navrhuje,
aby rada uložila starostovi zajišťovat přednostně likvidaci způsobem uvedeným v tabulce
s tím, že v případě potřeby může starosta zajistit likvidaci i u jiné společnosti.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje objednat dopravu a likvidaci odpadů u společnosti: ŠROT GEBESHUBER,
s.r.o., TSR Czech republic s.r.o., Recyklace DUFONEV R.C., a.s., SETRA, spol. s r.o.,
PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o., Remat s.r.o., SAKO Brno, a.s., KTS - ekologie.
RO ukládá starostovi zajišťovat přednostně likvidaci způsobem uvedeným v tabulce
s tím, že v případě potřeby může starosta zajistit likvidaci i u jiné společnosti.
Hlasování: 5/0/0
07. Smlouva se společností DUFONEV R.C.
Společnost DUFONEV R.C., a.s. předložila RO Smlouvu o dodávání materiálů k recyklaci
a prodeji recyklátu 2020/3/1. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek a úprava
vzájemných práv a povinností obou stran při dodávkách materiálů (odpadů) k recyklaci
na Recyklační deponii DUFONEV R.C., a.s. a prodeji recyklovaného materiálu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o dodávání materiálů k recyklaci a prodeji recyklátu
2020/3/1.
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RO ukládá starostovi uzavřít Smlouvu o dodávání materiálů k recyklaci a prodeji recyklátu
2020/3/1 nejpozději do 07.01.2020.
Hlasování: 5/0/0
08. Smlouva se společností Písek Žabčice
Obec jedná se společností PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. o možnosti odvozu a likvidace
stavebního odpadu ze SSO Sokolnice prostřednictvím této společnosti. Společnost PÍSEK
ŽABČICE spol. s r.o. doposud nepředložila smlouvu, proto se radě obce navrhuje přerušit
projednávání tohoto bodu.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání uzavření smlouvy se spol. PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o.
Hlasování: 5/0/0
09. Smlouva se společností Remat s.r.o.
Obec jedná se společností Remat, spol. s r.o. o možnosti zajistit využití papíru a lepenky
ze SSO Sokolnice prostřednictvím této společnosti. Společnost Remat, spol. s r.o. doposud
nepředložila smlouvu, proto se radě obce navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání uzavření smlouvy se spol. Remat, spol. s r.o.
Hlasování: 5/0/0
10. Smlouva na dopravu odpadů
Obec oslovila několik firem s výzvou o zaslání cenové nabídky na zajištění dopravy
velkoobjemových kontejnerů od ledna 2020 ze SSO Sokolnice. Cenovou nabídku předložila
pouze společnost Bonagro, a.s. Blažovice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na zajištění dopravy velkoobjemových kontejnerů ze SSO
Sokolnice, od ledna 2020.
RO ukládá místostarostce sdělit společnosti Bonagro, a.s. Blažovice schválení CN na dopravu
velkoobjemových kontejnerů ze SSO Sokolnice, od ledna 2020.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku společnosti Bonagro, a.s. Blažovice
na dopravu velkoobjemových kontejnerů ze SSO Sokolnice, od ledna 2020, nejpozději
do 07.01.2020.
Hlasování: 5/0/0
11. Žádost TJ Sokolnice – Živý Betlém
Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice Masarykova 370, Sokolnice PSČ 664 52 Sokolnice
požádala o asistenci našich hasičů a obecního strážníka při akci „Živý Betlém“
dne 22.12.2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje asistenci městské policie a sboru dobrovolných hasičů při usměrnění dopravní
situace v průběhu konání akce „Živý Betlém" dne 22.12.2018 v době od 14.00 do cca 17.00 h.
RO ukládá místostarostce do 20.12.2019 informovat TJ Sokol Sokolnice, hasiče a městskou
policii o schválení asistence městské policie a SDH Sokolnice při akci „Živý Betlém".
Hlasování: 5/0/0
12. Rozpočtové optaření č. 09/2019
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 09/2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 09/2019.
RO ukládá paní Hrdličkové do 07.01.2020 informovat účetní obce o schválení rozpočtového
opatření č. 09/2019.
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RO ukládá místostarostce do 16.01.2020 zveřejnit rozpočtové opatření č. 09/2019 v souladu
s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 5/0/0
13. Schválení rozpisu rozpočtu obce na rok 2020
Radě obce byl předložen návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020. Rozpis vychází z rozpočtu obce
schváleného zastupitelstvem dne 11.12.2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok 2020.
RO ukládá paní Hrdličkové informovat účetní obce o schválení rozpisu rozpočtu na rok 2020
nejpozději do 30.12.2019.
Hlasování: 5/0/0
14. Uzavření DPP
Radě obce bylo navrženo, aby obec využila zkušenosti bývalého místostarosty a uzavřela
s ním dohodu o provedení práce pro rok 2020, v rozsahu max. 300 hodin.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavřít s ……………………… DPP pro rok 2019 v rozsahu max. 300 hodin.
RO ukládá starostovi obce uzavřít s …………………….. DPP pro rok 2019, v rozsahu max.
300 hodin, nejpozději do 30.12.2019.
Hlasování: 5/0/0
15. MŠ - schválení odměny
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny ředitelce mateřské školy. Odměna se hradí
z prostředků určených na platy MŠMT ČR.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh na odměnu ředitelce Mateřské školy Sokolnice.
RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 informovat ředitelku MŠ o schválení odměny.
Hlasování: 5/0/0
16. ZŠ – schválení odměny
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny řediteli základní školy. Odměna se hradí
z prostředků určených na platy MŠMT ČR.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh na odměnu ředitele Základní školy Sokolnice.
RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 informovat ředitele ZŠ o schválení odměny.
Hlasování: 4/0/0
P. Tomáš Struška uvedl, že je v tomto bodě podjatý a nehlasoval.
17. Žádost ZŠ o povolení pořádání plesu
Základní škola Sokolnice požádala o povolení uspořádat "Ples Základní školy Sokolnice"
dne 24.01.2020 v době od 20.00 — 02.00 h. Současně požádali o dar do tomboly.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořádání Plesu Základní školy Sokolnice dne 24.01.2020 v době od 20.00 –
02.00 h. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajištění řádné
pořadatelské služby nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost
této služby může mít vliv na případné příští povolení obdobné produkce.
RO schvaluje dar do tomboly - balíček dárkových předmětů s logem obce.
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RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 informovat ZŠ Sokolnice o povolení plesu, včetně
podmínek pro jeho konání.
RO ukládá paní Hrdličkové předat řediteli ZŠ Sokolnice, jako dar do tomboly, balíček
dárkových předmětů s logem obce nejpozději do 17.01.2020.
RO ukládá místostarostce zveřejnit termín konání plesu na úřední desce v souladu
s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 5/0/0
18. Nabídka focení pro obec
RO byla předložena cenová nabídka na možnou spolupráci na fotografickém projektu od spol.
YB studio. Jedná se o speciální projekt fotografických výstupů (i za pomoci DRONU)
zachycující roční období, a to buď jednorázově pro zvolené roční období, nebo průběžně pro
všechna roční období v obci. Společnost nabízí plná autorská práva na jednotlivé fotografie,
zhotovení ilustrací z obce na míru nebo dle grafického návrhu a vlastní tisk stolních
i nástěnných kalendářů.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku od společnosti YB studio.
RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 informovat YB studio o schválení předložené CN.
Hlasování: 2/1/2
Navržené usnesení nebylo přijato.
19. Pouštění koled na Štědrý den
Pravidelně na Štědrý den pouští obec, v době od 15.00 do 16.00 h, v místním rozhlase koledy.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pouštět koledy v místním rozhlase na Štědrý den v době od 15:00 do 16.00 h.
RO ukládá panu Kotolanovi pustit koledy do místního rozhlasu na Štědrý den v době
od 15.00 do 16.00 h.
Hlasování: 5/0/0
20. Pracovní poměr s p. …………. a p. ………….
RO byl předložen návrh na uzavření pracovní smlouvy s p. …………….. a p. …………. na
úklid veřejného prostranství na dobu určitou, na jeden rok, s nástupem od 01.01.2020.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. …………… a p. ………….. na úklid veřejného
prostranství na dobu určitou, na jeden rok, s nástupem od 01.01.2020.
RO ukládá starostovi do 20.12.2019 uzavřít pracovní smlouvu se dvěma pracovníky na úklid
veřejných prostranství, na dobu určitou, na jeden rok.
Hlasování: 5/0/0
21. Nákup PC
RO se seznámila s CN na dodávku 4 ks PC (která obsahuje jak software, tak hardware).
Je potřeba provést výměnu 2 ks PC na stavebním úřadě, na matrice a účetní. Dále je potřeba
provést výměnu 4 ks monitorů.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje nákup PC dle předložené nabídky.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku nejpozději do 15.01.2020.
Hlasování: 5/0/0
22. Tankovací karta CCS
RO byla předložena nabídka společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
na pořízení tankovacích karet na pohonné hmoty.
Produkt CCS LIMIT:
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CCS LIMIT + v PLNÉ variantě: měsíční poplatek na kartu 130,-Kč bez DPH
CCS LIMIT + v MINI variantě: měsíční poplatek na kartu 59,-Kč bez DPH
Sleva 0,20 Kč bez DPH na všech čerpacích stanicích v síti CCS v ČR
Varianta MINI3:
• MĚSÍČNÍ POPLATEK NA KARTU 49,-Kč bez DPH
• Sleva 0,20 Kč bez DPH/litr PHM v celé síti čerpacích stanic s akceptací CCS v ČR
• Měsíční limit čerpání na kartu: 5 000 Kč včetně DPH
Návrh na usnesení:
RO neschvaluje pořízení tankovacích karet od společnosti CCS Česká společnost pro platební
karty s.r.o.
RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 informovat společnost CCS Česká společnost
pro platební karty s.r.o. o neschválení pořízení tankovacích karet.
Hlasování: 5/0/0

•
•
•

23. Zápis do kroniky obce za rok 2018
Kronikářka obce předložila radě obce návrh textů, které navrhuje zaznamenat do místní
kroniky. RO uložila všem radním, aby do 10.12.2019 zaslali své připomínky k návrhu textů
pro zápis do kroniky starostovi obce na e-mail: starosta@sokolnice.cz.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje aktualizovanou podobu návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2018.
RO ukládá kronikářce obce provést zápis do kroniky obce za rok 2018, v termínu nejpozději
do 28.02.2020.
Hlasování: 5/0/0
24. SUEZ – změna ceny za odpad
RO schválila dne 14.11.2019 Přílohu č. 2 – Ceník č. 1 (za sběr, svoz a odstranění směsného
komunálního odpadu) a Ceník č. 2 (odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů)
ke Smlouvě o dílo č. 140621316. Nyní společnost SUEZ CZ, a. s. předložila návrh Přílohy
č. 2 – Ceník č. 1 (doplnění ceny za svoz SKO u živnostníků s četností 1x 14 dní) a Ceník č. 2
(změna ceny u papíru a lepenky, původně 0,- Kč/t, nyní 500 Kč/t).
Návrh na usnesení:
RO schvaluje Ceník č. 1 (sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu)
ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 140621316 s platností
od 01.01.2020.
RO schvaluje Ceník č. 2 (odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů)
ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 140621316 s platností od 01.01.2020.
RO ukládá starostovi podepsat Ceník č. 1 za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního
odpadu a Ceník č. 2 za odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů nejpozději
do 30.12.2019.
Hlasování: 5/0/0
25. Výběrové řízení – rekonstrukce ulice Zámecké
Obec vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, na dodavatele stavby s názvem
„SOKOLNICE – REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÉ“. Výběrové řízení bylo
administrováno spol. RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Ve stanoveném termínu byly zaslány
tři nabídky.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na dodavatele stavby s názvem „SOKOLNICE
– REKONSTRUKCE ULICE ZÁMECKÉ“ společnost PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dědina
447, 683 54 Otnice, IČO 27713130, jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií
jako nejvýhodnější, včetně předložené smlouvy o dílo.
RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 informovat všechny účastníky výběrového řízení
o výsledku výběrového řízení.
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RO ukládá místostarostce do 07.01.2020 vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení SoD.
RO ukládá starostovi do 15.01.2020 uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení.
Hlasování: 5/0/0
26. Odměny členům SPOZ
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění členů SPOZ Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření DPP se členy SPOZ Sokolnice dle návrhu.
RO ukládá paní Hrdličkové do 19.12.2019 připravit DPP se členy SPOZ Sokolnice.
RO ukládá starostovi do 30.12.20190 uzavřít DPP s členy SPOZ Sokolnice.
Hlasování 5/0/0
27. Schválení darovací smlouvy – přijetí daru
Obci byl předložen návrh darovací smlouvy, na základě které právnická osoba věnuje obci
částku 20.000,- Kč.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření darovací smlouvy na částku 20.000,- Kč ve prospěch obce.
RO ukládá starostovi obce do 20.12.2019 uzavřít darovací smlouvu na částku 20.000,- Kč
ve prospěch obce.
Hlasování: 5/0/0
28. LONT STAVINVEST – uzavření smlouvy o výpůjčce
Společnost LONT STAVINVEST s.r.o., zastoupená na základě plné moci
…………………………………………………., předložila žádost o projednání smlouvy
o výpůjčce, jejímž předmětem jsou části obecních pozemků, a to část parcely
č. 2059/1 o výměře 220 m2, část parcely č. 338/32 o výměře 12 m2 a část parcely č. 1702/173
o výměře 7 m2. Na nich hodlá společnost LONT STAVINVEST s.r.o. vybudovat objekty
dopravní a technické infrastruktury, jako součást stavebního záměru „19RD Sokolnice“.
O žádosti v současnosti nelze rozhodnout, neboť záměr zcizení obecních pozemků – část
p.č. 2059/1 o výměře 220 m2, část parcely č. 338/32 o výměře 12 m2 a část parcely
p.č. 1702/173 o výměře 7 m2 nebyl dosud zveřejněn po zákonem stanovenou dobu.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednání žádosti společnosti LONT STAVINVEST, s.r.o. o pronájem částí
obecních pozemků.
Hlasování: 5/0/0
Program dalších akcí:
Čtvrtek

09. ledna 2020

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

23. ledna 2020

Zasedání obecní rady

Pátek

24. ledna 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1 (uzávěrka 09.01.2020)

Čtvrtek

06. února 2020

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

20. února 2020

Zasedání obecní rady

Pátek

28. února 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2 (uzávěrka 06.02.2020)

Úterý

03. března 2020

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Středa

11. března 2020

Veřejné zasedání ZO
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V 15.10 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 18.12.2019 Ivanka Hamanová
Zapsala:

Ivanka Hamanová, v. r.

Ověřovatel zápisu:

Richard Janoušek, v. r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v.r.

