
                         
ZÁPIS 

z 94. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek dne 11.08.2022 v 08.00 hodin.  
 

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

Omluvena:   

Další přítomní: tajemnice 

 
Ve 08.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Richard Janoušek. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce. 
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Úprava stávajících chrániček – rekonstrukce ul. Pod Stráží 
02. Zadávací dokumentace – rekonstrukce ul. Pod Stráží  

 
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Úprava stávajících chrániček – rekonstrukce ul. Pod Stráží 
Obec byla informována stavebním úřadem OÚ Sokolnice o vydání rozhodnutí o úpravě 
stávajících chrániček ED.G a Cetin na pozemcích p.č. 29/1, p.č. 957, p.č. 958, p.č. 1000, p.č. 
1372/7 v k.ú. Sokolnice. Jedná se o stavbu technické infrastruktury, umístění chrániček kabelů 
NN EG.D a dále umístění betonových žlabů se zákrytovou deskou na výše uvedených 
pozemcích v k.ú. Sokolnice, jenž by měla předcházet realizaci stavby nazvané „rekonstrukce 
ulice Pod Stráží”, neboť překládka kabelů byla podmínkou stavebního povolení pro tuto akci. 
Obec si vyžádala CN na realizaci této překládky od SŠEE.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje úpravu stávajících chrániček ED.G a Cetin na pozemcích p.č. 29/1, p.č. 957, p.č. 
958, p.č. 1000, p.č. 1372/7 v k.ú. Sokolnice dle předložené CN od SŠEE. 
RO ukládá tajemnici objednat realizaci překládky u společnosti SŠEE, IČ 00380407, Učiliště 
496, 664 52, Sokolnice  
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Zadávací dokumentace – rekonstrukce ul. Pod Stráží  
Obec připravuje výběrové řízení na rekonstrukci ulice Pod Stráží. Výkon zadavatelských 
činností na této zakázce zajišťuje (na základě uzavření příkazní smlouvy) společnost RTS a.s. 
Tato společnost nyní předložila návrh zadávací dokumentace, kterou tvoří: 
Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
Svazek 1 příloha – Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů 
Svazek 1 příloha – Krycí list nabídky 
Svazek 2 – Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatelů 
Svazek 2 příloha – Formulář pro uvedení seznamu referenčních zakázek 



Svazek 2 příloha – Vzor čestného prohlášení 
Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
Svazek 4 – Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování jednotné ceny 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Výzva k podání nabídky 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem: „Sokolnice, rekonstrukce ulice Pod Stráží”.   
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo s uchazečem, který bude 
vybrán ve výběrovém řízení. 
RO ukládá starostovi do 19.08.2022 informovat společnost RTS, a. s., o schválení zadávací 
dokumentace a schválení obsahu předloženého návrhu smlouvy o dílo. 
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 08.45 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 11.08.2022 Klára Sichlerová 

 
 
 
Zapsala:   Klára Sichlerová, v.r. 

 
 
 
Ověřovatel zápisu: Richard Janoušek, v.r. 
 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek , v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


