ZÁPIS
ze 77. schůze rady obce, která se konala ve středu dne 08.12.2021. Začátek
v 8.00 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Tomáš Struška, Vladimír Kotolan, Richard
Janoušek

Omluven:

Ivanka Hamanová

Ve 8.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen
pan Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady obce. Paní
Ivanka Hamanová je omluvena z důvodu nemoci. RO je usnášeníschopná. Následně bylo
zahájeno projednávání.
I. K PROJEDNÁNÍ
01. Rámcová dohoda s MV-GŘ HZS ČR
Obec již několik let usiluje o dotaci na nákup nového hasičského auta. V návrhu rozpočtu
obce na rok 2022 jsou alokovány finanční prostředky na kofinancování nákupu tohoto
vozidla. Nyní obce obdržela sdělení od Generálního ředitelství HZS ČR, že v roce 2022 by
mělo být uspokojeno celkem 30 obcí, přičemž obec Sokolnice je na 15 místě. Podmínkou pro
udělení dotace je nákup vozidla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. GŘ
HZS ČR nabídlo obcím uzavření Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem, kdy ČR MV, zastoupené Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, zajistí výkon zadavatelských
činností při výběrovém řízení na nákup hasičského vozidla CAS 20 pro naše hasiče.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh "Smlouvy o vymezení práv a povinností mezi centrálním
zadavatelem a pověřujícím zadavatelem" mezi ČR MV, zastoupené Ministerstvem vnitra –
generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR a obcí Sokolnice.
RO ukládá starostovi neprodleně zaslat podepsanou smlouvu GŘ HZS ČR.
Hlasování: 4/0/0
V 08.25 hod. starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Program dalších akcí:
Úterý

21. prosince 2021

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

13. ledna 2022

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

27. ledna 2022

Zasedání obecní rady

Pátek

28. ledna 2022

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1 (uzávěrka 13.01.2022)

Čtvrtek

10. února 2022

Zasedání obecní rady

Pátek

24. února 2022

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2 (uzávěrka 10.02.2022)

Čtvrtek

24. února 2022

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Středa

09. března 2022

Veřejné zasedání ZO
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Zápis vyhotovila dne 08.12.2021 Andrea Hrdličková

Zapsala:

Andrea Hrdličková, v.r.

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Struška. v.r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v.r.

.

