ZÁPIS
z 91. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 14.06.2022 v 08.00 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Vladimír Kotolan, Richard Janoušek, Tomáš
Struška, Jarmila Šustrová

Omluvena:
Další přítomní:

tajemnice Klára Sichlerová

Ve 08.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen
pan Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.
I. K PROJEDNÁNÍ
01. Oprava mostu Zámecká – schválení dodatku ke smlouvě
02. Smlouva o zřízení VB – rozš. NN, ……… K519
03. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací
04. CN – nástavba MŠ a přístavba ZŠ
05. CN vitrín na OÚ
06. DPP Softwarové práce
07. Povolení pořádání akcí TJ Sokol – Saňař CUP, SaňDAY Guláš fest
08. Novostavba RD p.č. 1691/62
09. Údržba zeleně ulice Polní
10. CN – Projektová dokumentace MUR
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Vladimíra Kotolana.
Hlasování: 5/0/0
K PROJEDNÁNÍ
01. Oprava mostu Zámecká – schválení dodatku ke smlouvě
Obec obdržela návrh dodatku č. 1/2022 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.9.2021 mezí obcí
Sokolnice a společností VIAPONT, s.r.o. na akci: Most v Sokolnicích na ulici Zámecká.
Dodatek obsahuje posun termínu odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení,
a to do 30.09.2022.
Návrh na usnesení:
Rada obce schvaluje návrh dodatku č.1/2022 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.9.2021 mezi
obcí Sokolnice a společností VIAPONT, s.r.o. na akci: Most v Sokolnicích na ulici Zámecká.
Rada obce ukládá starostovi uzavřít dodatek č.1/2022 ke smlouvě o dílo mezí obcí Sokolnice
a společností VIAPONT, s.r.o.
Hlasování: 5/0/0

02. Smlouva o zřízení VB – rozš. NN, …….. K519
Obec obdržela návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071199/001-MDP.
RO již v minulosti schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. HO001030066018/001-MOPR. Tato byla uzavřena dne 07.05.2021.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: HO-014330071199/001MDP mezi obcí a společností EG.D a.s.,
RO ukládá tajemnici nejpozději do 30.06.2022 informovat společnost EG.D a.s. o schválení
smlouvy číslo HO-014330071199/001-MDP.
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.06.2022 uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330071199/001-MDP.
Hlasování: 5/0/0
03. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací – navýšení cen
Obec byla informována společností Moore Audit CZ s.r.o., Brno, Holandská 859/3, 639 00
Brno – Štýřice, o nárustu cen o 5 %. Aktuální CN za veřejnosprávní kontrolu základní školy
činí 15 000 Kč bez DPH a mateřské školy 22 000 Kč bez DPH.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje navýšení cen společnosti Moore Audit CZ s.r.o. o 5 %. Rada obce schvaluje CN
za veřejnosprávní kontrolu ZŠ ve výši 15. 000,- Kč bez DPH a za veřejnosprávní kontrolu MŠ
ve výši 22. 000,- Kč bez DPH.
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO společnosti Moore Audit CZ s.r.o.
RO ukládá tajemnici informovat účetní o schválení navýšení cen u veřejnosprávní kontroly
příspěvkových organizací.
Hlasování: 5/0/0
04. CN – nástavba MŠ a přístavba ZŠ
Obec obdržela cenovou nabídku společnosti MAS Bobrava, z.s., IČ: 038 89 076, Vnitřní 49/18,
664 48 Moravany, na zpracování studie proveditelnosti k akcím „Nástavba MŠ v Sokolnicích“
a „Přístavba ZŠ v Sokolnicích“. Cenová nabídka za zpracování studie k akci „Nástavba MŠ
v Sokolnicích“ činí 80. 000,- Kč a cenová nabídka za zpracování studie k akci „Přístavba ZŠ
v Sokolnících“ činí 80. 000,- Kč.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti MAS Bobrava, z.s. na zpracování proveditelnosti
k akci „Nástavba MŠ v Sokolnicích“ ve výši 80. 000,- Kč.
RO schvaluje cenovou nabídku společnosti MAS Bobrava, z.s. na zpracování proveditelnosti
k akci „Přístavba ZŠ v Sokolnicích“ ve výši 80. 000,- Kč.
RO ukládá tajemnici do 30.06.2022 zaslat společnosti objednávku na zpracování studie
proveditelnosti.
Hlasování: 5/0/0
05. CN vitrín na OÚ
Rada obce na svém 90. zasedání dne 26.05.2022 schválila cenovou nabídku na výrobu vitrín
od 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. Aktuálně společnost
zaslala novou nabídku v celkové výši 125 642,53,- Kč. Cenová nabídka byla navýšena z důvodu
obohacení zakázky přípravou na kotvení.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje cenovou nabídku na výrobu vitrín v celkové výši 125. 642,53 Kč vč. DPH.
RO ukládá tajemnici do 30.06.2022 zaslat společnosti objednávku na výrobu vitrín na OÚ.
Hlasování: 5/0/0

06. DPP softwarové práce
RO byla předložena dohoda o provedení práce na softwarové práce pro Ing. Havla, který
provádí zejména aktualizace programu Misys, včetně školení.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření DPP na softwarové práce s Ing. Havlem.
RO ukládá tajemnici do 15.07.2022 uzavřít DPP na softwarové práce s Ing. Havlem.
Hlasování: 5/0/0
07. Povolení pořádání akcí TJ Sokol- Saňař CUP, SaňDAY Guláš fest
TJ Sokol Sokolnice požádala o souhlas s pořádáním akcí – Saňař CUP 2022 a SaňDAY Guláš
fest. Saňař CUP 2022 se bude konat v termínu od 01.07.2022 do 02.07.2022 a odpovědnou
osobou je ………………. SaňDAY Guláš fest se bude konat dne 27.08.2022 a odpovědnou
osobou je pan ……………………..
Návrh na usnesení:
RO schvaluje žádost TJ Sokol Sokolnice o pořádání akce Saňař CUP 2002 v termínu od pátku
1.7. 2022 do soboty 2.7.2022.
RO schvaluje žádost TJ Sokol Sokolnice o pořádání akce SaňDAY Guláš fest, která se bude
konat dne 27.08.2022.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.06.2022 informovat TJ Sokol Sokolnice o povolení obou
výše uvedených akcí.
RO ukládá tajemnici zveřejnit konání akce na úřední desce v souladu s OZV číslo 01/2016
o nočním klidu.
Hlasování: 5/0/0
08. Novostavba RD p.č. 1691/62
Obec obdržela žádost ……………………………………., v zastoupení ………………….,
o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na novostavbu RD na pozemku p.č.
1691/62, k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu
Matuškovi k vyjádření.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednání tohoto bodu s ohledem na skutečnost, že doposud neobdržela
vyjádření zpracovatele ÚP k předložené PD novostavby RD p.č. 1691/62 v k. ú. Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
09. Údržba zeleně ulice Polní
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na údržbu zeleně (travnatých
ploch dvou hřišť) na ul. Polní.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh dohody o provedení práce na údržbu zeleně na ul. Polní.
RO ukládá tajemnici do 30.07.2022 uzavřít DPP na údržbu zeleně na ul. Polní.
Hlasování: 5/0/0
10. CN – Projektová dokumentace MUR
Obec obdržela cenovou nabídku od společnosti AŽD Praha, s.r.o., Křižíkova 465/32, 612 00
Brno, na vypracování projektové dokumentace na měření úsekové rychlosti v obci Sokolnice
na ulici Komenského.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje CN na PD MUR od společnosti AŽD Praha, s.r.o. ve výši 19. 800,- Kč.
RO ukládá tajemnici do 30.07.2022 zaslat společnosti objednávku.
Hlasování: 5/0/0

Pátek

24. června 2022

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 5 (uzávěrka 12.05.2022)

Čtvrtek

30.června 2022

Zasedání obecní rady

Pátek

21.července 2022

Zasedání obecní rady

Úterý

30.srpna 2022

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Čtvrtek

08. září 2022

Veřejné zasedání ZO

V 10.32 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 14.06.2022 Klára Sichlerová

Zapsala:

Klára Sichlerová

………………………….

Ověřovatel zápisu:

Vladimír Kotolan

………………………….

Starosta obce:

Libor Beránek

………………………

