ZÁPIS
z 41. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 11.06.2020. Začátek
v 17.30 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Vladimír Kotolan, Tomáš
Struška

Omluven:

Richard Janoušek

V 17.30 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan
Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.

I. K PROJEDNÁNÍ
01. Výstavba kolumbária na hřbitově
02. Finanční dar – S.O.K. real, a.s. Třebíč
03. Dohoda s ÚP na vytvoření jednoho místa VPP
04. DPP na zpracování dřeva
05. Pořízení nástavby spisové služby pro SÚ Sokolnice
06. Příkazní smlouva TDI – oprava vodojemu kasárna
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Vladimíra Kotolana.
Hlasování: 4/0/0

K PROJEDNÁNÍ
01. Výstavba kolumbária na hřbitově
Rada obce se seznámila s cenovou nabídkou na výstavbu kolumbária na hřbitově
v Sokolnicích, předloženou firmou PROSTAVBY, a.s. Otnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na výstavbu kolumbária na hřbitově
v Sokolnicích.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku na výstavbu kolumbária a zaslat ji firmě
PROSTAVBY, a.s. nejpozději do 26.06.2020.
Hlasování: 4/0/0
02. Finanční dar od spol. S.O.K. real, a.s. Třebíč
Společnost S.O.K. real, a.s., IČO: 25345524, se sídlem Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna
162, 674 01 Třebíč, hodlá v ulici Šlapanická uskutečnit záměr výstavby cca 75 RD. Obec
obdržela od této společnosti návrh darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru obci, ve výši 2.500.000,- Kč, na zajištění přípravy a realizaci výstavby
občanské vybavenosti v obci Sokolnice.

2

Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi obcí Sokolnice a spol. S.O.K.
real, a.s. Třebíč.
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o poskytnutí daru se spol. S.O.K. real, a.s. Třebíč
nejpozději do 19.06.2020.
Hlasování: 4/0/0
03. Dohoda s ÚP na vytvoření jednoho místa VPP
Rada obce, na své schůzi dne 12.05.2020, schválila přijetí jednoho pracovníka na úklid
veřejného prostranství a údržbu veřejné zeleně. Starosta obce požádal Úřad práce ČR
o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen
„VPP“) k umístění uchazečů o zaměstnání. Úřad Práce ČR nyní zaslal dohodu o vytvoření
jednoho pracovního místa v rámci VPP (spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu).
Návrh na usnesení:
RO souhlasí, aby byla s Úřadem práce ČR uzavřena smlouva na vytvoření jednoho
pracovního místa v rámci VPP.
RO schvaluje text a uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
s Úřadem práce ČR.
RO ukládá starostovi uzavřít dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP
s Úřadem práce ČR co nejdříve.
Hlasování: 4/0/0
04. DPP na zpracování dřeva
V jarních měsících letošního roku došlo k vykácení několika uschlých jehličnatých dřevin
v lokalitě Žabárník. Nyní je třeba tuto dřevní hmotu zpracovat s tím, že obec ji následně hodlá
nabídnout k prodeji občanům.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření DPP na zpracování dřeva.
RO ukládá starostovi uzavřít DPP na zpracování dřeva nejpozději do 26.06.2020.
Hlasování: 4/0/0
05. Pořízení nástavby spisové služby pro SÚ
RO na své schůzi dne 06.02.2020 schválila pořízení nástavby spisové služby pro SÚ
Sokolnice. Nyní byla radě předložena cenová nabídka na pořízení software od společnosti
VITA software s.r.o., kdy firma nabízí výraznou slevu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořízení software pro SÚ Sokolnice dle předložené CN.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku na zakoupení software pro SÚ Sokolnice
a zaslat ji spol. VITA software s.r.o. nejpozději do 26.06.2020.
Hlasování: 4/0/0
06. Příkazní smlouva TDI – oprava vodojemu kasárna
RO na své schůzi dne 28.05.2020 schválili CN na výkon inženýrské činnosti - technický
dozor investora na stavbu „Oprava VDJ Sokolnice Kasárna” od společnosti AP INVESTING,
s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, IČO: 607 12 121. Nyní společnost AP INVESTING, s.r.o.
předložila příkazní smlouvu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření příkazní smlouvy na výkon TDI na stavbu „Oprava VDJ
Sokolnice Kasárna” mezi obcí Sokolnice a spol. AP INVESTING, s.r.o., Palackého 12, 612
00 Brno, IČO: 607 12 121.
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RO ukládá starostovi uzavřít příkazní smlouvu na výkon TDI na stavbu „Oprava VDJ
Sokolnice Kasárna” nejpozději do 12.06.2020.
Hlasování: 4/0/0
Program dalších akcí:
Čtvrtek

25. června 2020

Zasedání obecní rady

Pátek

26. června 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 6-7 (uzávěrka 11.06.2020)

Čtvrtek

16. července 2020

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

03. září 2020

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Čtvrtek

10. září 2020

Veřejné zasedání ZO

Čtvrtek

15. září 2020

Zasedání obecní rady

V 17.50 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.

Zápis vyhotovila dne 12.06.2020 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová, v. r.

Ověřovatel zápisu:

Vladimír Kotolan, v. r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v. r.

