
                  
    ZÁPIS 

z 90. schůze rady obce rozšířené o zástupce výborů a komisí, která se konala  
ve čtvrtek 26.05.2022, v obřadní síni Obecního úřadu Sokolnice. Začátek  
v 18.00 hodin. 
 

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

Přítomni zastupitelé: 
Marie Fojtů, Jiřina Chudáčková, Josef Chudáček, Petr Mifek,  Jiří 
Macenauer, Luboš Král, Zuzana Žilková 

Omluveni: Tajemnice, Pavel Novák, Radek Palán, Zdeněk Jirgala 

Další přítomní:  

 
V 18.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena  
paní Jarmila Šustrová. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. INFORMACE 

01. Výjimka ze zákazů u čmeláka zemního – seznámení s podklady 

02. Výjimka ze zákazů u čmeláka zemního – seznámení s novými podklady 

03. Poskytnutí čmeláků pro zemědělské využití – zahájení řízení 

04. Rozhodnutí JMK, odbor životního prostředí – čmelák zemní  

05. Rozhodnutí JMK, odbor ŽP uděluje souhlas s vypouštěním odchovaných čmeláků 
zemních do přírody JMK 

06. Rozhodnutí JMK, odbor ŽP, Jan Král, čmelák zemní    

07. Reintrodukce čmeláků, jejich chov, vypouštění, prodej a zemědělské využití 

08. Oznámení zahájení prací a vstupů na pozemky Akce: V518 – kompletní rekonstrukce 
vedení 

09. Postup pro zajištění ubytování uprchlíků 

10. Výzva na podporu adaptačních aktivit pro ukrajinské děti 

11. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
povrchových 

12. Dopis 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Mgr. Víta Rakušana k situaci na Ukrajině  

13. Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Petra Gazdíka spojené s migrací 
obyvatel Ukrajiny 

14. Oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení – Výstavba školní tělocvičny 

15. Kolaudační souhlas – Novostavba dopravní a technické infrastruktury pro 16 RD v k.ú. 
Sokolnice 

16. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice za rok 2021 

17. Oznámení geologických prací 

18. Ohlášení o provedení vrtu na p.č. 591/31 v k.ú. Sokolnice 

19. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení VB k nemovitostem ve vlastnictví JMK 

20. Žádost o vydání rozhodnutí dělení nebo scelování pozemků 

21. Usnesení OÚ Sokolnice, stavební úřad 



II. K PROJEDNÁNÍ 

01. Schválení návrhu darovací smlouvy o bezúplatném předání majetku do vlastnictví JMK 

02. Schválení návrhu darovací smlouvy o bezúplatném převzetí majetku JMK   

03. Schválení cenové nabídky vitrín 

04. Schválení CN na projekční práce a inženýring na ulici Zámecká, p.č. 491 

05. Smlouva se společností RTS a.s. 

06. Schválení rozpočtového opatření 

07. Sokolnické slavnosti – žádosti o finanční příspěvky 

08. Sokolnické slavnosti – DPP ………………….. 

09. Sokolnické slavnosti – DPP ……………………. 

10. Sokolnické slavnosti – DPP …..………………… 

11. Sokolnické slavnosti – DPP ….…………….  

12. Schválení Darovací smlouvy - …………………… 

 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 

 

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelkou zápisu paní Jarmilu Šustrovou. 
Hlasování: 5/0/0 
 

01. Schválení návrhu darovací smlouvy o bezúplatném předání majetku do vlastnictví 
JMK 

Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastávek na ulici Kobylnická (u hřbitova), 
poté ZO na svém 14. zasedání dne 09.09.2021 schválilo bezúplatný převod majetku do 
vlastnictví JMK za předem stanovených podmínek. Nyní JMK předložil ke schválení návrh 
darovací smlouvy. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření návrhu darovací smlouvy o bezúplatném předání majetku do 
vlastnictví JMK.      
RO ukládá starostovi nejpozději do 17.06.2022 uzavřít předmětnou smlouvu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Schválení darovací smlouvy o bezúplatném převzetí majetku JMK  
V souvislosti s realizací stavby autobusových zastávek na ulici Kobylnická schválilo ZO na 
svém 14. zasedání dne 09.09.2021 bezúplatné převzetí majetku JMK. JMK předložil ke 
schválení návrh o bezúplatném převzetí majetku JMK.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření návrhu darovací smlouvy o bezúplatném převzetí majetku JMK.      
RO ukládá starostovi nejpozději do 17.06.2022 uzavřít předmětnou smlouvu. 
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Schválení cenové nabídky vitrín 

RO obdržela cenovou nabídku společnosti Legat Trade, s.r.o., Husova 819/12, 733 01 Karviná 
– Fryštát, IČ: 27770494, na výrobu a dopravu vitrín, které budou umístěny v sídle obce, 
v budově OÚ. Celková nabídková cena Legat Trade č. 2022062 činí 121 272,01 Kč vč. DPH. 
Jedná se o tři kusy vitrín s osvětlením a policemi. V cenové nabídce je také zahrnuta doprava, 
vitríny jsou dodávány smontované bez polic.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje cenovou nabídku na výrobu vitrín v celkové výši 121 272,01 Kč vč. DPH.  



RO ukládá tajemnici do 15.06.2022 zaslat společnosti objednávku.  
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Schválení CN na projekční práce a inženýring na ulici Zámecká, p.č. 491 

Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku společnosti FRAZPET s.r.o., Úvoz 493/29, 602 00 
Brno, IČ:08826854, na vypracování projektové dokumentace ve stupních pro společné územní 
a stavební řízení ,,Stavební úpravy budovy, na pozemku parc.č. 491, k.ú. Sokolnice,, vč. 
zajištění povolení stavby. Cena řeší pouze uliční budovu – stodolu. Celková cena za 
předprojektovou přípravu, PD pro stavební povolení, přípojky a zajištění společného povolení 
činí 285. 000 Kč bez DPH, které bude připočítáno v příslušné sazbě dle aktuální právní úpravy. 
Cena za dílo neobsahuje sondážní práce, příp. jiné odborné posudky vyplývající z požadavků 
dotčených orgánů (např. NPU aj).  
Návrh na usnesení: 
Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Frazpet s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu 
285. 000 Kč bez DPH. 
Rada obce ukládá tajemnici nejpozději do 15.06.2022 zaslat společnosti objednávku.  
Hlasování: 5/0/0 
 

05. Smlouva se společností RTS a.s. 

RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností na zakázce 
zadávané jako nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „JSDH-V1-2022 Pořízení 
cisternové automobilové stříkačky“. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Příkazní smlouvy č. 7395/2022 na výkon zadavatelských činností 
se spol. RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843.  
RO ukládá tajemnici do 17.06.2022 sdělit spol. RTS, a. s., schválení uzavření Příkazní smlouvy 
č. 7395/2022 na výkon zadavatelských činností na zakázce zadávané jako nadlimitní veřejná 
zakázka na dodávky s názvem „JSDH-V1-2022 Pořízení cisternové automobilové stříkačky“. 
RO ukládá starostovi uzavřít nejpozději do 30.06.2022 Příkazní smlouvu č. 7395/2022 
na výkon zadavatelských činností se spol. RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno,  
IČO 255 33 843. 
Hlasování: 5/0/0 
 
06. Schválení rozpočtového opatření 
Radě obce byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 02/2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 02/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 31.05.2022 informovat účetní obce o schválení 
rozpočtového opatření č. 02/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 01.06.2022 zveřejnit rozpočtové opatření č. 02/2022 v 
souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 5/0/0 
 
07. Sokolnické slavnosti – žádosti o finanční příspěvky 

Obec vyzvala všechny subjekty, které se spolupodílejí na organizaci oslav u příležitosti 150 let 
založení základní školy v Sokolnicích, 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů 
v Sokolnicích a setkání sokolnických rodáků, aby předložily žádost o finanční příspěvek na 
realizaci. O finanční prostředky požádal SDH Sokolnice ve výši 38.000,- Kč; ZŠ ve výši 4.000,- 
Kč, TJ Sokol Sokolnice ve výši 4.800,- Kč a KC Lípa ve výši 18.000 Kč. 

Návrh na usnesení: 



RO schvaluje žádosti o finanční příspěvky na uskutečnění oslav u příležitosti 150 let založení 
základní školy v Sokolnicích, 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Sokolnicích 
a setkání sokolnických rodáků. 

RO ukládá paní Hrdličkové sdělit žadatelům o schválení finančního příspěvku  
u příležitosti 150 let založení základní školy v Sokolnicích, 130 let založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Sokolnicích a setkání sokolnických rodáků. 

RO ukládá paní Hrdličkové sdělit žadatelům, že finanční příspěvky na uskuteční oslav  
u příležitosti 150 let založení základní školy v Sokolnicích, 130 let založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Sokolnicích a setkání sokolnických rodáků, budou proplaceny na 
základě předložených faktur. 

Hlasování 5/0/0 

 

08. Sokolnické slavnosti – uzavření DPP …………………. 

Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti 2022 s …………………………………………………………………….. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti s ……………………………………………… 
RO ukládá starostovi do 27.05.2022 uzavřít DPP na kulturní vystoupení. 
Hlasování: 5/0/0 
 

09. Sokolnické slavnosti – uzavření DPP ……………………. 

Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti 2022 s …………………………………………………………………… 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti s ………………………………………………………………………….. 
RO ukládá starostovi do 27.05.2022 uzavřít DPP na kulturní vystoupení. 
Hlasování: 5/0/0 

 

10. Sokolnické slavnosti – uzavření DPP ……………………….  

Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti 2022 s ………………………………………………………….. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti s ………………………………………………………………………… 
RO ukládá starostovi do 27.05.2022 uzavřít DPP na kulturní vystoupení. 
Hlasování: 5/0/0 

 

11. Sokolnické slavnosti – uzavření DPP …………………………. 

Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti 2022 s ………………………………….. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na kulturní vystoupení 
Sokolnické slavnosti 2022 s …………………………………………………………………. 
RO ukládá starostovi do 27.05.2022 uzavřít DPP na kulturní vystoupení. 
Hlasování: 5/0/0 
 

12. Schválení Darovací smlouvy - ……………………….. 



Zastupitelstvo obce Sokolnice schválilo v prosinci 2021 směnu pozemků mezi obcí  
a …………………………….. Obci byl předložen návrh Darovací smlouvy. Tato smlouva byla 
revidována právníkem obce, který nemá námitky k jejímu schválení. 
Návrh na usnesení: 

RO schvaluje text a uzavření Darovací smlouvy mezi obcí a …………………………. 

RO ukládá paní Hrdličkové do 17.06.2022 sdělit schválení uzavření Darovací smlouvy mezi 
obcí a ……………………………………………………………………………... 

RO ukládá starostovi uzavřít Darovací smlouvu nejpozději do 30.06.2022 mezí obcí  
a ………………………………………………………………………………………………… 
Hlasování: 5/0/0 
 
 
III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 09.06.2022, od 18.00 hod., v aule Základní 
školy Sokolnice, v obci Sokolnice.   
 
Navržený program zasedání: 
01. Odkoupení části pozemku parc. č. 1408/1 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
02. Zahrádky v majetku obce 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
03. Prodej zahrádky z majetku obce p.č. 2987/26 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
04. Prodej zahrádky z majetku obce p.č. 1500 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
05. Prodej zahrádky z majetku obce p.č. 1491 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
06. Prodej zahrádky z majetku obce p.č. 3008/5 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
07. Prodej zahrádky z majetku obce p.č. 3008/6 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
08. Prodej zahrádky z majetku obce p.č. 3008/7 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
09. Převzetí dopravní a technické infrastruktury – Lont Stavinvest s.r.o.  
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
10. Odkup pozemků obci 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
11. Prodej pozemku a stavby – p.č. 2068/2, p.č. 2069. 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení neschválit. Hlasování: 5/0/0 
12. Závěrečný účet obce za rok 2021  
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
13. Účetní závěrka obce za rok 2021 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
14. Projekt „Nový domov“ – ukončení Smlouvy a vrácení poskytnuté finanční výpomoci. 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
15. Informativní zprávy 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
 
 

Pátek 27. května 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 5 (uzávěrka 12.05.2022) 

Čtvrtek 09. června 2022 Veřejné zasedání ZO 



Čtvrtek  16.června 2022 Zasedání obecní rady 

Pátek 24.června 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č.6 (uzávěrka 09.06.2022) 

Čtvrtek  30.června 2022 Zasedání obecní rady 

 
V 20.00 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 
Zápis vyhotovila dne 26.05.2022 Andrea Hrdličková 
 
 
 
Zapsala:   Andrea Hrdličková, v.r. 
 
 
 
Ověřovatelka zápisu: Jarmila Šustrová, v.r. 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek , v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


