
                         
ZÁPIS 

z 93. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek dne 21.07.2022 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 byla zvolena  
paní Jarmila Šustrová. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce. 
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Novostavba RD p.č. 1691/62 
02. Přístavba, nástavba administrativní budovy – Šrot Gebeshuber 
03. Waterlogic – výdejník vody 
04. Povolení výjimky z počtu dětí MŠ Sokolnice 
05. Zapůjčení vozidla IVECO  
06. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
07.  Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací – smlouva 
08. Letní kino Sokolnice 
09. Inovativní textilní kontejnery  
10.  Dodatek ke smlouvě o likvidaci a sběru odpadu 
11.  Smlouva se společností RTS a.s. – „Sokolnice – rekonstrukce ul. Pod Stráží“ 
12.  Umístění reklamy – S pasáž  
13. DPP na výpomoc při pořádání kulturních akcí 
14. DPP – divadelní představení 

 
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 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Novostavba RD p.č. 1691/62 
Obec obdržela žádost…………………….., v zastoupení Ing. Andrei Obručové Čuperové, 
Drásov 344, 664 24, 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. Ten se k ní vyjádřil následovně. V textové části je uveden 
RD jako jednopodlažní stavba s obytným podkrovím a sedlovou střechou, ale z výkresové části 
vyplývá, že se jedná o dvoupodlažní stavbu zastřešenou šikmou střechou s otevřeným krovem. 
Návrh RD je tedy v rozporu s ÚP.   
Návrh na usnesení: 
RO vydává nesouhlasné stanovisko k předložené PD novostavby RD p.č. 1691/62 v k.ú. 
Sokolnice s ohledem na skutečnost, že tato je v rozporu s územním plánem.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 



Hlasování: 5/0/0 
 
02. Přístavba, nástavba administrativní budovy – Šrot Gebeshuber 
Obec obdržela žádost Šrot Gebeshuber o stanovisko k projektové dokumentaci přístavby 
a nástavby „Šrot Gebeshuber“ na pozemku p.č. 1746/13 a 1746/1162 v k.ú. Sokolnice. 
Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k vyjádření. 
Tento se vyjádřil, že celý areál je dle platného ÚP součástí stávající stabilizované plochy „Pv“ 
a jeho využití je v souladu s podmínkami stanovenými daným územním plánem pro tuto 
plochu. Předložená PD je v souladu s navrženou koncepcí rozvoje obce i s platnou ÚPD a jejími 
požadavky na funkční a prostorové využití dané plochy.      
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k předložené PD stavby na p.č. 1746/13 a 1746/1162 v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá starostovi vydat žadateli souhlas obce k předmětné PD. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Waterlogic – výdejník vody 
Obci byla nabídnuta možnost nákupu nebo pronájmu výdejníku vody od společnosti 
Waterlogic, který je napojen na vodovodní řad a poskytuje vodu – chlazenou, pokojovou, 
horkou a extra horkou. Přístroj poskytuje patentovanou UVC technologii Firewall®, která 
odstraní až 99,9999 % patogenů a je také účinnou ochranou proti COVID. Má uhlíkovou 
filtraci, která zachytí mikroplasty, mechanické nečistoty i chlor. Cena za pořízení výdejníku 
činí 21. 900,- Kč nebo cena za pronájem činí 1150,-Kč/měsíčně. Servis probíhá jedenkrát za 6 
měsíců za cenu 3300,- Kč. Výdejník byl na zkoušku zdarma umístěn po dobu 7 dní v budově 
úřadu.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje nákup výdejníku waterlogic WL Cube Firewall HCA.  
Hlasování: 1/3/1 
 
04. Povolení výjimky z počtu dětí MŠ Sokolnice 
Paní ředitelka mateřské školy požádala o udělení výjimky, týkající se počtu dětí ve třídě. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje žádost o povolení výjimky na 28 dětí do všech čtyř tříd mateřské školy s tím,  
že kapacita mateřské školy 100 dětí, zapsaná do rejstříku škol, nebude překročena  
a hygienické předpisy budou dodrženy.  
RO ukládá tajemnici do 31.08.2022 zaslat MŠ Sokolnice sdělení o schválení výjimky z počtu 
dětí.  
Hlasování: 5/0/0 
 
05. Zapůjčení vozidla IVECO 
Sbor dobrovolných hasičů požádal o zapůjčení DA IVECO na letní soustředění v termínu 20. 
– 26. 8. 2022 v lokalitě RS Templštýn. Vozidlo bude využito na dopravu dětí, materiálu, nářadí 
a potřeb pro požární sport, jež je součástí soustředění, dále na dopravu osobních věcí účastníků 
akce, možné využití na 2 výlety v okolí místa soustředění. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zapůjčení DA IVECO na letní soustředění v termínu 20. – 26. 8. 2022 v lokalitě 
RS Templštýn. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 05.08.2022 informovat SDH Sokolnice o schválení 
zapůjčení DA IVECO. 
Hlasování: 5/0/0 
 
 
 
 



06. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
Obci byla doručena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na projekt Změna č.2 
územního plánu Sokolnice v rámci dotačního programu „Dotace obcím na zpracování 
územních plánů 2022“.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy mezi obcí a JMK.  
RO ukládá tajemnici do 12.08.2022 informovat JMK o schválení této smlouvy.  
RO ukládá starostovi do 26.08.2022 uzavřít smlouvu na poskytnutí dotace mezi JMK a obcí 
Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
07. Veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací – smlouva 
Obci byla doručena smlouva č. 2022031 o spolupráci na provedení veřejnosprávní kontroly 
příspěvkových organizací, společností Moore Audit CZ s.r.o., Brno, Holandská 859/3, 639 00 
Brno – Štýřice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy č. 2022031 o spolupráci na provedení veřejnosprávní 
kontroly mezi obcí Sokolnice a společností Moore Audit CZ s.r.o.  
RO ukládá starostovi do 09.09.2022 uzavřít smlouvu č. 2022031 o spolupráci na provedení 
veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací mezi společností Moore Audit CZ s.r.o. 
a obcí Sokolnice.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO společnosti Moore Audit CZ s.r.o. 
RO ukládá tajemnici informovat účetní o schválení výše uvedené smlouvy. 
Hlasování: 5/0/0 
 
08. Letní kino Sokolnice 
Obci byla nabídnuta možnost konání putovního letního kina v obci Sokolnice. Po určení 
termínu a místa konání, pořadatel dorazí na místo několik hodin před začátkem produkce, na 
místě postaví velkoplošné plátno, přiveze ozvučení, profesionální projektor. Na akci je možné 
vybírat symbolické vstupné nebo dle uvážení. Cena se skládá ze tří složek. První složkou je 
promítací a zvuková technika, obsluha a zajištění celého chodu kina na místě promítání v ceně 
7 500 Kč s DPH za plátno o velikosti 6 x 3 m. Velikost tohoto plátna je dostačující v 95 % 
letních kin – je vhodné i na fotbalové stadiony a promítání proti tribunám. U všech velikostí je 
připočítávána cena licence za film, která se pohybuje v rozmezí 4000 – 12 000 Kč s DPH za 
film dle jeho stáří. Cenu licence určuje distributor filmu. Dopravné činí od Kolína a zpět 10 
Kč/km. Platba je možná na fakturu se splatností, bez záloh předem. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje konání letního kina v obci Sokolnice.   
Hlasování: 2/2/1 
 
09. Inovativní textilní kontejnery 
Obec obdržela žádost o umístění nových inovativních textilních kontejnerů v obci Sokolnice. 
Díky schránkám, které jsou v textilních kontejnerech zabudované, nabízí občanům zpětnou 
vazbu ve formě odměn (tj. eko-kreditů), které dostanou za vložené oblečení, hračky, knihy, 
domácí potřeby, boty atd., které je jim líto vhodit přímo do kontejneru. Eko-kredity mohou 
využívat jako formu slevy na oblečení nebo zasílání z boxu do boxu zdarma. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje umístění inovativních textilních kontejnerů v obci Sokolnice.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 1/2/2 
 
10. Dodatek ke smlouvě o likvidaci a sběru odpadu 
Obec obdržela návrh dodatku ke smlouvě o likvidaci a sběru dat od společnosti TRAFIN OIL, 
a.s. se sídlem: Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava, 710 00, Ostrava.  



Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření dodatku ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu se společností 
TRAFIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 27789080.      
RO ukládá starostovi do 09.09.2022 uzavřít dodatek ke smlouvě o sběru a likvidaci odpadu  
se společností TRAFIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 27789080 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO společnosti Trafin Oil, a.s. 
Hlasování: 5/0/0 
  
11. Smlouva se společností RTS a.s. – „Sokolnice – rekonstrukce ul. Pod Stráží“ 
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností na zakázce 
zadávané jako podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Sokolnice – 
rekonstrukce ul. Pod Stráží“. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Příkazní smlouvy č. 7420/2022 na výkon zadavatelských činností 
se spol. RTS, a. s. Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO 255 33 843.  
RO ukládá tajemnici do 26.08.2022 sdělit spol. RTS, a. s., schválení uzavření Příkazní smlouvy 
č. 7420/2022 na výkon zadavatelských činností na zakázce zadávané jako podlimitní veřejná 
zakázka na dodávky s názvem „Sokolnice – rekonstrukce ul. Pod Stráží“. 
RO ukládá starostovi uzavřít nejpozději do 29.07.2022 Příkazní smlouvu č. 7420/2022 
na výkon zadavatelských činností se spol. RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno,  
IČO 255 33 843. 
Hlasování: 5/0/0 
 
12. Umístění reklamy – S pasáž  
Obec obdržela žádost společnosti Lékárny Hytych s.r.o., se sídlem Dukelské náměstí 100/29, 
693 01 Hustopeče, o umístění reklamy formou reklamní fólie v objektu S pasáž, Komenského 
10, 1.patro, u vstupu do čekárny, směrem k lékařským ordinacím. Žadatel uvádí, že pacienti 
odchází z budovy bez navštívení lékárny.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje umístění reklamní folie v 1.patře objektu S pasáž, na okno za finanční částku ve 
výši 1500,- Kč ročně.   
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
13. DPP na výpomoc při pořádání kulturních akcí 
Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce při pořádání kulturních 
akcí s …………………... 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na výpomoc při pořádání 
kulturních akcí s ………………...  
RO ukládá tajemnici uzavřít do 19.08.2022 DPP na výpomoc při pořádání kulturních akcí.  
Hlasování: 5/0/0 
 
14. DPP - divadelní představení 
Obec obdržela nabídku na realizaci divadelního představení divadelního spolku bratří Mrštíků 
Boleradice, s názvem "Kulhavý mezek aneb výbuch na Jičínském zámku", které by se případně 
uskutečnilo v sobotu dne 13. 08. 2022 v zámeckém parku v Sokolnicích.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje CN na realizaci divadelního představení divadelního spolku bratří Mrštíků 
Boleradice, IČO: 65804554.   
RO ukládá tajemnici zaslat objednávku na uskutečnění divadelního představení dne 13.08.2022 
v Sokolnicích.  
RO ukládá R. Janouškovi zabezpečit vše potřebné pro zdárné zajištění této akce.  
Hlasování: 5/0/0 



Úterý 30.srpna 2022 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Čtvrtek 08. září 2022 Veřejné zasedání ZO 

Čtvrtek 15. září 2022 Zasedání obecní rady 

Pátek  23. září 2022  Vychází Sokolnický zpravodaj č. 8 – 9 

 

V 09.45 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
Zápis vyhotovila dne 21.07.2022 Klára Sichlerová 

 
 
 
 
Zapsala:   Klára Sichlerová   …………………………. 

 
 
 
Ověřovatel zápisu: Jarmila Šustrová  …………………………. 
 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek    …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


