
                         
ZÁPIS 

z 80. schůze rady obce, která se konala ve středu dne 19.01.2022. Začátek  
ve 13.00 hodin.  
 

Přítomni členové rady: 
Libor Beránek, Tomáš Struška, Vladimír Kotolan, Richard 
Janoušek 

Omluven:   

 
V 13.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady obce. 
Místostarostka paní Ivanka Hamanová zemřela, rada obce se proto až do nejbližšího 
zastupitelstva bude scházet pouze ve čtyřech. RO je usnášeníschopná. Následně bylo 
zahájeno projednávání. 
 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Obsazení uprázdněného mandátu. 

 

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. Obsazení uprázdněného mandátu 
Dne 13. ledna 2022 zemřela paní Hamanová. Podle § 55 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, tímto dnem zanikl její mandát 
člena zastupitelstva a dnem následujícím se stal novým členem zastupitelstva první náhradník 
téže volební strany (§ 56 zákona o volbách). Podle výsledků voleb je prvním náhradníkem Mgr. 
Zuzana Žilková.  
Zákon o volbách v § 56 stanoví, že takto nastoupenému členu zastupitelstva obce předá rada 
obce do 15 dnů poté, co se mandát uprázdní, osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva 
obce a kterým dnem se jím stal.  
Návrh na usnesení: 
RO vydává paní Mgr. Zuzaně Žilkové, …………………………. osvědčení, že se dnem 
14.01.2022 stala členem Zastupitelstva obce Sokolnice. 
RO ukládá starostovi obce nejpozději do 28.01.2022 předat paní Mgr. Zuzaně Žilkové 
osvědčení, že se stala členem zastupitelstva naší obce.  
Hlasování: 4/0/0 
 
 
 



Program dalších akcí: 

Úterý  01. února 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 

Čtvrtek 17. března 2022 Zasedání obecní rady 

 

 
V 13.30 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 17.01.2022 Andrea Hrdličková  

 
 
Zapsala:    Andrea Hrdličková, v.r. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Vladimír Kotolan, v.r. 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek, v.r. 

 
 
 
  


