ZÁPIS
z 58. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 18.02.2021. Začátek
v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Richard Janoušek, Tomáš
Struška

Omluven:

Vladimír Kotolan

V 13.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen
pan Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady
obce. RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.
I. K PROJEDNÁNÍ
01. Připojení sjezdu na ul. V. Haňky …………….
02. KS na odkup pozemků v areálu bývalých kasáren na ul. Polní
03. Schválení smlouvy o úschově peněz před podpisem kupní smlouvy
04. Opravy a údržba VO v obci Sokolnice – VŘ
05. Stavební dozor – rekonstrukce ul. Niva
06. Studie intenzifikace ČOV Telnice
07. Nabíjecí solární stanice na elektrokola
08. Solární svítidlo
09. Rozpočtové opatření č. 01/2021
10. Zadávací dokumentace – rekonstrukce ulice Niva
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Tomáše Strušku
Hlasování: 4/0/0
K PROJEDNÁNÍ
01. Připojení sjezdu na ul. Václava Haňky …………………
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci
Sokolnice, obdržel dne 10.02.2021, od ……………, …….., ………. žádost o připojení
sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci,
p.č. …… k.ú. Sokolnice, v pasportu místních komunikací označenou 30c. Ke kladnému
vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace číslo 30c.
Návrh na usnesení:
Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 30c, s připojením sousední
nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na parcele číslo …..) zřízením sjezdu
k této komunikaci na ulici Václava Haňky.
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RO ukládá starostovi do 26.02.2021 zaslat souhlas obce s připojením sousední
nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na parcele číslo …..) zřízením sjezdu
k místní komunikaci č. 30c na ulici Václava Haňky.
Hlasování: 4/0/0
02. KS na odkup pozemků v areálu bývalých kasáren na ul. Polní
Zastupitelstvo obce dne 10.12.2020 schválilo odkup pozemků p.č. ……. a p.č. …… k.ú.
Sokolnice od ……………....... Radě obce byl nyní předložen k projednání a schválení
návrh kupní smlouvy na výše uvedené pozemky.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření kupní smlouvy mezi obcí a …………. na prodej pozemků
p.č. ………… a p.č. ………….
RO ukládá starostovi nejpozději do 31.03.2021 uzavřít kupní smlouvu mezi obcí a ……
………….. na odkup pozemků p.č. …………… a ………. k.ú. Sokolnice.
Hlasování: 3/0/1
03. Schválení smlouvy o úschově peněz před podpisem kupní smlouvy
V návaznosti na schválení kupní smlouvy na odkup pozemků p.č. ………..
a p.č. …………… k.ú. Sokolnice byl radě obce předložen k projednání
a schválení návrh smlouvy o úschově peněz (kupní ceny) před podpisem kupní smlouvy
mezi společností Mach & Mrázik, advokátní kancelář s.r.o., obcí Sokolnice a ……………
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o úschově peněz před podpisem kupní smlouvy
mezi obcí, společností Mach & Mrázik, advokátní kancelář s.r.o. a panem Josefem Valou
na odkup pozemků p.č. …… a ………. k.ú. Sokolnice.
Hlasování: 3/0/1
04. VŘ na údržbu a opravy veřejného osvětlení v obci Sokolnice
Obec vyhlásila výběrové řízení na zajišťování oprav a údržby veřejného osvětlení v obci
Sokolnice. Ve stanoveném termínu obec obdržela dvě nabídky.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zajišťování oprav a údržby veřejného
osvětlení v obci Sokolnice společnost ENERGPRO s.r.o., Na Výhoně 475, Sokolnice,
IČO: 29362776, jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako
nejvýhodnější.
RO bere na vědomí smlouvu o dílo předloženou spol. ENERGPRO s.r.o.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 28.02.2021 informovat všechny účastníky
výběrového řízení o výsledku výběrového řízení.
RO ukládá místostarostce do 31.03.2021 vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení
SoD.
Hlasování: 4/0/0
05. Stavební dozor – rekonstrukce ulice Niva
Obec připravuje stavbu s názvem „Ulice Niva – Sokolnice“. Bylo by vhodné vybrat stavební
dozor, který by kontroloval prováděné práce, fakturaci a další náležitosti ve spojitosti
s realizací výše uvedené stavby.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje záměr objednat výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora
a koordinátora BOZP na stavbu s názvem „Ulice Niva – Sokolnice“.
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RO ukládá starostovi do 28.02.2021 vyzvat alespoň tři subjety k předložení cenové nabídky
na výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbu
s názvem „Ulice Niva – Sokolnice“.
Hlasování: 4/0/0

06. Studie intenzifikace ČOV Telnice
RO byl předložen návrh výzvy k předložení písemné nabídky na poskytování služeb
spočívajících ve vypracování studie na stavbu nazvanou: "Úpravy ČOV Telnice
– zvýšení kapacity na cca 6000 EO" v k.ú Telnice, (dále jen také "studie“). Jedná
se o veřejnou zakázku malého rozsahu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na vypracování studie "Úpravy ČOV Telnice
– zvýšení kapacity na cca 6000 EO".
RO ukládá starostovi oslovit alespoň tři specializované firmy k podání nabídky na
vypracování této studie.
Hlasování: 4/0/0
07. Nabíjecí solární stanice na elektrokola
V souvislosti s dokončenou výstavbou nové cyklostezky se rada již v minulosti zabývala
možností pořídit nabíjecí solární elektrostanici na elektrokola. Nyní byla radě předložena
cenová nabídka (dále jen „CN“) na nabíjecí solární elektrostanici na elektrokola ve dvou
variantách – TOP SPOT a TIP SPOT.
Návrh na usnesení:
RO vzala na vědomí předloženou CN na pořízení nabíjecí solární elektrostanice
na elektrokola.
RO dlouze diskutovala předloženou CN s tím, že aktuálně neshledává vhodné místo
k umístění tohoto zařízení, a proto neschvaluje předloženou CN na pořízení nabíjecí
solární elektrostanice na elektrokola.
Hlasování: 4/0/0
08. Solární svítidlo
RO byla předložena cenová nabídka (dále jen „CN“) na pořízení solárních svítidel. Tato
svítidla jsou zcela nezávislá na připojení k el. síti, jsou napájená pouze solárním panelem.
Svítidlo obsahuje soumrakové čidlo a rozsvítí se a zhasíná zcela automaticky. Svítidla se
dají doplnit kompresorem a USB.
Návrh na usnesení:
RO vzala na vědomí předloženou CN na pořízení nabíjecí solárních svítidel.
RO dlouze diskutovala předloženou CN s tím, že aktuálně neshledává vhodné místo
k umístění tohoto zařízení, a proto neschvaluje předloženou CN na pořízení solárních
svítidel.
Hlasování: 4/0/0
09. Rozpočtové opatření č. 01/2021
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 01/2021.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 01/2021.
RO ukládá paní Hrdličkové do 26.02.2021 informovat účetní obce o schválení
rozpočtového opatření č. 01/2021.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 17.03.2021 zveřejnit rozpočtové opatření
č. 01/2021 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
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Hlasování: 4/0/0
10. Zadávací dokumentace – rekonstrukce ulice Niva
Společnost RTS, a. s. Lazaretní 13, Brno, bude provádět administraci zakázky malého
rozsahu na stavební práce s názvem: „Ulice Niva – SOKOLNICE“. V rámci této zakázky
vypracovala zadávací dokumentaci (Svazek 1 - Výzva k podání nabídky a podmínky
a požadavky, Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky, Svazek 1 příloha Vzor čestného
prohlášení dodavatele, Svazek 2 - Vzor smlouvy o dílo a Soupis stavebních prací dodávek
a služeb) a předložila ji obci ke schválení.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem: „Ulice Niva - SOKOLNICE“.
RO ukládá starostovi informovat společnost RTS, a. s. o schválení zadávací dokumentace.
Hlasování: 4/0/0
Program dalších akcí:
Pátek

19. února 2021

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2 (uzávěrka 04.02.2021)

Úterý

02. března 2021

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Středa

10. března 2021

Veřejné zasedání ZO

Čtvrtek

18. března 2021

Zasedání obecní rady

Pátek

26. března 2021

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 3 (uzávěrka 11.03.2021)

Čtvrtek

01. dubna 2021

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

15. dubna 2021

Zasedání obecní rady

Pátek

23. dubna 2021

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 4 (uzávěrka 08.04.2021)

Čtvrtek

29. dubna 2021

Zasedání obecní rady

V 15.00 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 19.02.2021 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová, v.r.

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Struška, v.r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v.r.

