ZÁPIS
ze 45. schůze rady obce, která se konala v úterý 25.08.2020. Začátek
v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

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

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

I. K PROJEDNÁNÍ
01. VŘ na vypracování PD na přístavbu MŠ – ZD
02. SoD na provozování dešťové kanalizace
03. Uzavření DPČ
04. Souhlas s použitím loga obce
05. SoD na sekání trávy
06. E.ON – SoSB VB rozš. kabelu NN (……….)
07. Smlouva o technické podpoře – Vita software, s.r.o.
08. VŘ na stavbu autobusové Zastávky u hřbitova – ZD
09. Havárie střechy objektu na ul. Zámecká
10. VŘ na referenta SÚ
11. Ukončení pronájmu bytu na ul. Masarykova č.p. 34
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška.
Hlasování: 5/0/0

K PROJEDNÁNÍ
01. VŘ na vypracování PD nástavby MŠ Sokolnice - ZD
Společnost RTS a.s., která pro obce připravuje výběrové řízení na vypracování PD nástavby
MŠ Sokolnice, zaslala návrh zadávací dokumentace.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na stavbu s názvem „NÁSTAVBA
MATEŘSKÉ ŠKOLY V SOKOLNICÍCH“.
RO ukládá místostarostce do 11.09.2020 informovat společnost RTS o schválení zadávací
dokumentace.
Hlasování: 5/0/0
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02. Smlouva o dílo na provozování dešťové kanalizace
Obec Sokolnice vedla dlouhodobě jednání o možnosti předání dešťové kanalizace v obci
Sokolnice do správy Vodárenské akciové společnosti, a.s. Brno. Výsledkem jednání
je aktuálně předložený návrh smlouvy o dílo na správu a údržbu dešťové kanalizace v naší
obci.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo na správu a údržbu dešťové kanalizace v obci
Sokolnice.
RO ukládá starostovi uzavřít do 11.09.2020 smlouvu o dílo na správu a údržbu dešťové
kanalizace v obci Sokolnice mezi obcí Sokolnice a Vodárenskou akciovou společností,
a.s. Brno.
Hlasování: 5/0/0
03. Uzavření DPČ
Radě obce bylo navrženo, aby obec využila zkušenosti bývalého místostarosty a uzavřela
s ním dohodu o pracovní činnosti pro rok 2020.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavřít s p. ……………….. DPČ pro rok 2020.
RO ukládá starostovi obce nejpozději do 04.09.2020 uzavřít s p. ……………….. DPČ
pro rok 2020.
Hlasování: 5/0/0
04. Souhlas s použitím loga obce
Pan ………. požádal radu obce o udělení souhlasu s použitím znaku obce Sokolnice v logu
cca 60 ks upomínkových dárků, při příležitosti srazu spolužáků po 50ti letech.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s použitím znaku obce Sokolnice v logu upomínkových dárků, při příležitosti
srazu spolužáků po 50ti letech, dle předloženého návrhu.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 11.09.2020 sdělit žadateli souhlas s použitím znaku
obce Sokolnice v logu upomínkových dárků při příležitosti srazu spolužáků po 50ti letech.
Hlasování: 5/0/0
05. Smlouva o dílo na sekání trávy
Starosta předložil návrh „Rámcové smlouvy o dílo“ s panem Gottvaldem tak, jak mu rada
uložila. Smlouva obsahuje nejen sekání trávy, ale také (dle individuálních požadavků obce)
provádění chemického ošetření porostů a kácení stromů.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření SoD s panem Petrem Gottvaldem.
RO ukládá starostovi nejpozději do 11.09.2020 smlouvu s panem Gottvaldem uzavřít.
Hlasování: 5/0/0
06. E.ON - SoSB rozšíření NN (p. ……….)
Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené spol. ELING CZ s.r.o. žádost
o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu nové přípojky NN na ul. Polní, s názvem:
„Sokolnice, rozš. NN, ………. ……“. Současně byl předložen návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na tuto stavbu č. 1030060281/003. Cena za věcné
břemeno je v souladu s platným ceníkem obce.
Návrh na usnesení:
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem „Sokolnice,
rozš. NN, …………..“.
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030060281/003 mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s.
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RO ukládá místostarostce do 11.09.2020 informovat společnost ELING CZ s.r.o., že obec
nemá výhrady k plánované stavbě s názvem: „Sokolnice, rozš. NN, …………..“ a zároveň
informovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030060281/003.
RO ukládá starostovi do nejpozději 25.09.2020 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene číslo 1030060281/003.
Hlasování: 5/0/0
07. Smlouva o technické podpoře – VITA software, s.r.o.
RO v minulosti schválila CN od spol. VITA software, s.r.o. Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,
IČO: IČO 6106063, na pořízení nástavby spisové služby pro stavební úřad. Nyní tato spol.
předložila návrh Smlouvy o technické podpoře č. TP05/20.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o technické podpoře č. TP05/20.
RO ukládá starostovi do 11.09.2020 uzavřít Smlouvu o technické podpoře č. TP05/20 mezi
obcí Sokolnice a spol. VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6.
Hlasování: 5/0/0
08. VŘ na stavbu autobusových zastávek u hřbitova – ZD
Společnost RTS a.s., která pro obce připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby
„Sokolnice – autobusové zastávky u hřbitova“ zaslala návrh zadávací dokumentace.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na stavbu s názvem „Sokolnice –
autobusové zastávky u hřbitova“.
RO ukládá místostarostce do 11.09.2020 informovat společnost RTS o schválení zadávací
dokumentace.
Hlasování: 5/0/0
09. Oprava havárie střechy objektu na ul. Zámecká p.č. 491
Starosta obce seznámil radní s havarijním stavem střechy objektu na ul. Zámecká p.č. 491.
Stavba svým technickým stavem ohrožuje životy a zdraví osob. Na základě kontrolní
prohlídky SÚ Sokolnice bude vydáno nařízení odstranění části stavby a nutných
zabezpečovacích prací podle § 135 stavebního zákona. Obec zároveň požádala spol.
Prostavby, a.s. Otnice o zaslání CN na provedení zabezpečovacích prací a opravu střechy
objektu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na provedení zabezpečovacích prací a opravu střechy objektu
na ul. Zámecká p.č. 491.
RO ukládá paní Hrdličkové do 04.09.2020 vystavit objednávku dle předložené CN a zaslat
ji fy Prostavby, a.s.
Hlasování: 5/0/0
10. VŘ na referenta SÚ
Radě obce byl předložen návrh na vyhlášení výběrového řízení na referenta stavebního úřadu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na referenta stavebního úřadu.
RO ukládá starostovi do 04.09.2020 zveřejnit "Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo
referenta Stavebního úřadu Sokolnice".
Hlasování: 5/0/0
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11. Ukončení pronájmu bytu na ul. Masarykova č.p. 34
Obec Sokolnice uzavřela v roce 2016 s p. ……………….. nájemní smlouvu
na pronájem bytu na ul. Masarykova č.p. 34. Nyní p. ………………... požádala o ukončení
pronájmu a navrhuje ukončení dohodou smluvních stran k 31.08.2020.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s ukončením pronájmu bytu na ul. Masarykova č.p. 34, dohodou k 31.08.2020.
RO ukládá místostarostce sdělit p. ………….. rozhodnutí rady.
RO ukládá starostovi ukončit smlouvu o nájmu bytu na ul. Masarykova č.p. 34 k 31.08.2020.
Hlasování: 5/0/0
Program dalších akcí:
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

Pátek

25. září 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 8-9 (uzávěrka 10.09.2020)

Čtvrtek

01. října 2020

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

15. října 2020

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

29. října 2020

Zasedání obecní rady

V 15.05 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.

Zápis vyhotovila dne 26.08.2020 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová, v. r.

Ověřovatel zápisu:

Richard Janoušek, v. r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v. r.

