ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek
dne 11. prosince 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace „U Husara“.
Přítomni:
Dle prezenční listiny. Přítomno 11 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo
usnášeníschopné.
1) Zahájení.
Ve 18,00 hodin přivítal starosta obce Jiří Životský všechny přítomné členy obecního
zastupitelstva, občany a zahájil jednání. Potom oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno a
vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů OZ a uvedl, že zápis z
minulého zasedání byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Program jednání
obdrželi členové OZ v dostatečném časovém předstihu. Pro informaci občanů byl program
předem vyvěšen na úřední desce. Starosta obce, z důvodu včasného nedodání potřebné
dokumentace od firmy OXES, navrhl 3 varianty pro projednávání bodu č. 8 (prodej kasáren).
1) Tento bod vůbec neprojednávat,
2) projednat prodej kasáren na tomto zastupitelstvu a podrobnosti dojedná rada obce po
předložení požadované dokumentace
3) projednávání bodu přerušit a po dodání dokumentace jej projednat na zastupitelstvu
v měsíci březnu.
Ten samý problém byl i s projednáváním bodu číslo 10 (smlouva s firmou VIVO
CONNECTION - kabelová televize).
Ing. Dvořák navrhl, vyřadit oba body z projednávání na tomto zastupitelstvu. MVDr.
Umlášek naopak navrhl, abychom bod číslo 8 (prodej kasáren) projednali a podrobnosti
projednala rada po dodání potřebné dokumentace a bod číslo 10 (VIVO) vyřadit
z projednávání. Po provedeném hlasování byl bod číslo 8 ponechán v projednávání a bod
číslo 10 byl vyřazen z projednávání.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
2) Technický bod:
a) Určení zapisovatele zasedání – navržen Ing. Vladimír Kotolan
b) Schválení ověřovatelů zápisu – navrženi Jaroslava Mazlová a Ing. Jan Dvořák.
c) Kontrola úkolů
d) Schválení programu zasedání:
1. Rezignace Karly Kačmářové na mandát člena zastupitelstva.
2. Slib nové členy zastupitelstva.
3. Volba chybějícího člena finančního výboru.
4. Schválení rozpočtu obce Sokolnice na rok 2009.
5. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva
obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni v roce 2009“.
6. Nová obecně závazná vyhláška číslo 02/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7. Periodická inventarizace majetku obce k 31.12.2008.
8. OXES a.s.o. – prodej bývalých kasáren v trati Předky.
9. Prodej bytu na ulici Nová.
10. Smlouva s firmou VIVO CONNECTION.
11. Pořízení změny číslo 3 ÚP naší obce.
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12. Bezúplatné převzetí pozemku.
13. Informativní zprávy.
Po skončení zasedání bude následovat diskuse s občany.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání, za ověřovatele zápisu Jaroslavu
Mazlovou, Ing. Jana Dvořáka a zapisovatelem Ing. Vladimíra Kotolana.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
1. Rezignace Karly Kačmářové na mandát člena zastupitelstva obce Sokolnice. Jmenovaná
doručila dne 13.10.2008 na OÚ Sokolnice písemné prohlášení, že ke dni 14.10.2008 rezignuje na
mandát člena zastupitelstva obce Sokolnice. Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb. (dále jen zákon o volbách) v §
55 odst. 2 písmeno b) stanoví, že mandát zaniká dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním
městě Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části obdrží písemnou rezignaci
člena zastupitelstva obce na jeho mandát; dnem, kdy starosta nebo primátor a v hlavním městě
Praze primátor hlavního města Prahy nebo starosta městské části podá rezignaci na zasedání
zastupitelstva obce; rezignaci nelze vzít zpět. Mandát jmenované tedy skončil dne 13.10.2008 ve
24:00 hod. Nikdo z občanů ani zastupitelů neměl žádný dotaz, zastupitelstvo vzalo rezignaci na
vědomí a odvolalo ji z finančního výboru.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci Mgr. Karly Kačmářové na mandát člena
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce odvolává paní Karlu Kačmářovou jako člena výboru finančního ke dni
01.11.2008.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
2. Obsazení uprázdněného mandátu. Podle § 56, odst. 1 zákona o volbách nastupuje za člena
tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany a to dnem následujícím po
dni, kdy došlo k zániku mandátu. Tím se automaticky stala ke dni 14.10.2008 náhradnice – paní
Jaroslava Mazlová, Nad Vrbím 554, Sokolnice.
Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání
zastupitelstva obce, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib. Pokud by se jmenovaná zasedání
nezúčastnila, složí slib na dalším zasedání. Paní Jaroslava Mazlová složila předepsaný slib
zastupitele obce Sokolnice.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu Jaroslavy Mazlové.
Zastupitelstvo obce stanoví, že výplata odměny za funkci člena zastupitelstva se paní Mazlové
zahajuje ke dni 14.10.2008.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
3. Kontrolní a finanční výbor. Podle § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1 zákona o obcích je finanční
výbor nejméně tříčlenný a musí mít lichý počet členů. Dle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona číslo
128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, je zastupitelstvu vyhrazeno odvolání a volba předsedy a
členů kontrolního výboru. Zastupitelstvo dne 31.10.2006 schválilo, že kontrolní výbor má
předsedu a 2 členy. Odvoláním paní Kačmářové má kontrolní výbor pouze dva členy. Rada
doporučuje přeskupit obsazení výborů a navrhuje volbu aklamací. Nikdo z přítomných neměl
žádný dotaz ani poznámku a nové složení výborů bylo jednomyslně schváleno.
Nové obsazení výborů:
VK – Luboš Král (předseda), Jan Černý a Josef Hradílek (členové).
VF – Kateřina Chudá (předseda), Jan Dvořák a Jaroslava Mazlová (členové).
Usnesení:
Zastupitelstvo odvolává pana Josefa Hradílka, bytem Na Výhoně 468, Sokolnice jako člena
výboru finančního ode dne 01.12.2008.
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Zastupitelstvo obce volí pana Josefa Hradílka, bytem Na Výhoně 468, Sokolnice jako člena
výboru kontrolního ode dne 01.12.2008.
Zastupitelstvo obce volí paní Jaroslavu Mazlovou, bytem Nad Vrbím 554, Sokolnice jako člena
výboru finančního ode dne 01.11.2008.
Zastupitelstvo obce stanoví, že výplata odměny za funkci člena finančního výboru Jaroslavě
Mazlové, bytem Nad Vrbím 554, Sokolnice náleží ode dne 01.11.2008.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
4. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2009. Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou.
Finanční výbor jej projednal dne 11.12.2008 a doporučil ke schválení. Návrh rozpočtu byl
zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 20.11.2008 do
11.12.2008. S předstihem byl vypracován rozpis rozpočtu, který byl zveřejněn pro informaci
občanů a členů zastupitelstva.
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření v průběhu roku
2008 v plném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
Rada taktéž doporučila zastupitelstvu uložit starostovi zabezpečit provedení veškerých účetních
a finančních operací souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů obce v období
od 12.12.2008 do 31.12.2008 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu
budou provedeny v měsíci lednu 2009 a budou zapracována do evidence a finančních výkazů za
rok 2008. Vzhledem k tomu, že součástí rozpočtu obce je i příspěvek zřízeným příspěvkovým
organizacím, doporučila rada stanovit závazné využití tohoto příspěvku. Rada navrhla uložit
oběma školám, aby tyto předložily obci do 28.02.2009 jejich rozpočet. Rada doporučila
předložené usnesení schválit. Návrh rozpočtu tvoří přílohu číslo 1. Starosta obce seznámil
zastupitele s novou skutečností, kterou se dověděl dnes odpoledne a to, že obec je podle zákona
povinna ukládat si určitou část financí na renovaci vodovodu a kanalizace. Tato finanční částka by
měla být až do výše asi 2,5 mil. Kč. Dále starosta řekl, že tuto částku je možné získat seškrtáním
současného rozpočtu o tuto sumu, ale to si v současně napjatém rozpočtu nedokáže představit.
Nebo je možné tyto peníze získat zvýšením platby za m3 vody a to na dvojnásobek asi na 110.- Kč
a to si nedovede představit už vůbec. Pan Zemek se zeptal, jestli jsme to dostali dnes a má to platit
od 01.01.2009, jak je to vlastně možné. Starosta mu vysvětlil, že zákon platí již delší dobu, ale
nikdo tomu nepřikládat takovou váhu, jakou se ukazuje, že v současné době má. A upozornil, že
to samé se bude dít i s ostatním majetkem. Pan Zemek se zeptal, jestli je možné řešit tuto
záležitost nějakým pojištěním. Starosta mu odpověděl, že ne. Pan Zemek dále řekl, že pokud
máme možnost zvednout vodné a stočné, takže to bude stejně až na konci roku. Starosta řekl, že
tyto peníze by nám odváděla VAS na náš účet. Ing. Dvořák řekl, že si myslí, že je to velmi špatné.
Neví jestli jsme povinni někam ukládat tyto peníze a navrhl, abychom se tím zabývali až na radě
obce dne 22.12.2008. Luboš Král navrhl, abychom nejdříve zjistili co se po nás chce a až potom
se s tím zabývat. MVDr. Umlášek navrhl, abychom dnes neschvalovali rozpočet a chtěl by vědět
co vlastně dnes máme projednávat. Starosta mu odpověděl, že dnes rozpočet normálně
projednáme a schválíme jej, jinak bychom museli žít z provizoria. Součástí rozpočtu je i možnost
radou obce schválit i rozpočtová opatření, které můžeme schválit na radě dne 22.12.2008. Starosta
bude v pátek 19.12.2008 jednat s Ing. Svobodou a starostou obce Telnice o částce, kterou budeme
ukládat. Ing. Dvořák doporučuje schválit rozpočet tak jak je a udělat rozpočtové opatření. Starosta
ještě upozornil na to, že rozpočet byl vyvěšen na úřední desce a mimo to zda byl zveřejněn ještě
podrobný rozpis rozpočtu, který bude schvalovat rada obce. Nikdo další neměl žádný dotaz ani
připomínku a rozpočet obce Sokolnice na rok 2009 byl jednomyslně schválen.
V rozpočtu jsou zahrnuty částky na investice a rekonstrukce:
Nové dopravní značení v obci
Stavba cyklistické stezky, včetně veřejného osvětlení (k rozvodně)
Nový přivaděč vody do obce (vlastní zdroje)
Úpravy na ČOV Telnice
Rekonstrukce mateřské školy v roce 2009
Výstavba dětského hřiště

300 tisíc Kč
2.234 tisíc Kč
4.412 tisíc Kč
700 tisíc Kč
10.873 tisíc Kč
1.000 tisíc Kč
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Novostavba veřejného osvětlení na ulici Masarykova
Stavba plynovodu na ulici Kobylnická
Pořízení nového územního plánu obce
Výstavba sběrného střediska odpadů
Celkem cca

1.500 tisíc Kč
500 tisíc Kč
416 tisíc Kč
6.154 tisíc Kč
28. 089 tisíc Kč

Rada současně doporučuje, aby po zlepšení ekonomické situace obec ještě realizovala:
Úprava prostoru u garáží v areálu bývalého cukrovaru
Stavba dešťové kanalizace Pod stráží k hasičské zbrojnici
Park kolem Zajíčkovy studny a rybníka + chodník + veřejné osvětlení
Úprava křižovatky ulic Polní - Šlapanická
Prodloužení místního rozhlasu na ulici Nová
Příspěvek TJ Sokol Sokolnice na opravu sokolovny
Výstavbu dětského hřiště a sportoviště za obecním úřadem
Oprava sloupů VO na ulici Nová
Veřejné osvětlení kolem celého rybníka
Stavba plynovodu do ulice U Cihelny
Zřízení parků Nad Vrbím
Oprava kapličky na návsi
Příspěvek myslivci, rybáři a farní úřad
Celkem cca

1.000 tisíc Kč
1.000 tisíc Kč
1.000 tisíc Kč
3.000 tisíc Kč
10 tisíc Kč
460 tisíc Kč
12.000 tisíc Kč
20 tisíc Kč
150 tisíc Kč
1.461 tisíc Kč
250 tisíc Kč
100 tisíc Kč
189 tisíc Kč
20.640 tisíc Kč

Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh vyrovnaného rozpočtu obce Sokolnice na rok
2009.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rada obce prováděla rozpočtová opatření v plném rozsahu dle
§ 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění“.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby od 12.12.2008 do 31.12.2008 zabezpečil
provedení veškerých účetních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací
a s rozhodnutími orgánů obce v období od 12.12.2008 do 31.12.2008 s tím, že příslušná
rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2009 a budou
zapracovány do evidence a finančních výkazů za rok 2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Základní školy Sokolnice (dále jen
ZŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.442.480,- Kč, který bude ZŠ převeden takto:
Leden 2008
Únor 2008
Březen 2008
Duben 2008
Květen 2008
Červen 2008
Červenec 2008
Srpen 2008
Září 2008
Říjen 2008
Listopad 2008
Prosinec 2008
Celkem

-

542.480
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
90.000
0
1.442.480

,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
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Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku je účelově vázáno takto:
 Objem výnosů odpisů činí 77.484,- Kč. Celý objem výnosů odpisů se převede do
investičního fondu ZŠ, ze kterého budou financovány investiční výdaje, údržba
a opravy nemovitého majetku, který zřizovatel předal ZŠ do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití.
 Část poskytnutého příspěvku ve výši 30.000,- Kč je určena pouze na financování
kulturních a sportovních akcí pro děti.
 Část poskytnutého příspěvku ve výši 400.000,- Kč je určena pouze na financování
drobného hmotného majetku (nákup nových školních lavic, skříní, židlí a polic do
kabinetů).
 Část poskytnutého příspěvku ve výši 80.000,- Kč je určena pouze na financování knih a
učebních pomůcek).
Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na provoz
k doplnění investičního fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav nemovitého
majetku, který zřizovatel předal ZŠ do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití; do
investičního fondu lze však převést jen takovou část příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a
plynulý provoz ZŠ.
Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce ukládá ZŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2008 (obsahující
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2008 nejpozději do
20.02.2009.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2009 účelově
vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2008 a případně nevyčerpanou část
vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15.02.2009.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2009 podrobný
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2008.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 28.02.2009 schválený
rozpočet ZŠ na rok 2009.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské školy Sokolnice (dále jen
MŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.651.500,- Kč, který bude MŠ převeden takto:
Leden 2008
Únor 2008
Březen 2008
Duben 2008
Květen 2008
Červen 2008
Červenec 2008
Srpen 2008
Září 2008
Říjen 2008
Listopad 2008
Prosinec 2008
Celkem

-

200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
161.500
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
0
1.651.500

,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč
,- Kč

Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku je účelově vázáno takto:
 Objem výnosů odpisů činí 71.568,-Kč. Celý objem výnosů odpisů se převede do
investičního fondu MŠ, ze kterého budou financovány investiční výdaje, údržba
a opravy nemovitého majetku, který zřizovatel předal MŠ do správy k jejímu vlastnímu
hospodářskému využití.
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 Část poskytnutého příspěvku ve výši 825.000,- Kč je určena pouze na financování
drobného hmotného majetku (vybavení tříd, herní prvky na školní zahradu, vybavení
kuchyně).
 Část poskytnutého příspěvku ve výši 10.000,- Kč je určena pouze na financování
kulturních a sportovních akcí pro děti.
Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je oprávněna použít část poskytnutého příspěvku na provoz
k doplnění investičního fondu na financování investičních výdajů, údržby a oprav nemovitého
majetku, který zřizovatel předal MŠ do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití; do
investičního fondu lze však převést jen takovou část příspěvku, aby nebyl narušen bezchybný a
plynulý provoz MŠ.
Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce ukládá MŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2008 (obsahující
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2008 nejpozději do
20.02.2009.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2009 účelově
vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2008 a případně nevyčerpanou část
vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15.02.2009.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2009 podrobný
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2008.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 29.02.2009 schválený
rozpočet MŠ na rok 2009.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informovat obě příspěvkové organizace obce
o rozhodnutí zastupitelstva (doporučeně na dodejku) nejpozději do 15.01.2009.

Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
5. Schválení „Zásad pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni v
roce 2008“. Podle § 71 odst. 4 zákona o obcích je povinností zastupitelstva každoročně vydat na
další rok tyto zásahy. V praxi nebyly nikdy použity, ale zákon obci tuto povinnost ukládá.
Rada doporučila předložené zásady schválit. Návrh „Zásad“ tvořil přílohu číslo 2. pozvánky na
toto jednání. Nikdo z přítomných neměl k tomuto bodu žádný dotaz ani připomínku a bod byl
schválen
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům
Zastupitelstva obce Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni v roce
2009.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
6. Obecně závazná vyhláška číslo 02/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Podle § 1 odst. h) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, může obec vybírat místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů až do částky 500,- Kč za osobu. Při stanovování výše poplatku vychází
zastupitelstvo z nákladů za předcházející rok.
Rada doporučila předloženou vyhlášku schválit. Návrh vyhlášky tvořil přílohu číslo 3 pozvánky
na jednání. Starosta upozornil všechny přítomné na to, že se připravuje novela zákona, kdy se
bude poplatek zvyšovat až na 1250.- Kč na osobu. Nikdo ze zastupitelů ani občanů neměl žádný
dotaz ani připomínku k této vyhlášce a ta byla přijata.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku číslo 02/2008 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
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Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat tuto vyhlášku ke kontrole zákonnosti nejpozději
do 15.01.2009.

Hlasování: 10-pro, 0-proti, 1-se zdržel
7. Periodická inventarizace majetku obce. Povinností obce je provedení periodické
inventarizace majetku obce k 31.12.2008. Tuto inventarizaci prováděl v minulosti kontrolní
výbor.
Rada doporučila uložit kontrolnímu výboru provedení periodické inventarizace. Nikdo neměl
žádnou připomínku a bod byl jednomyslně schválen.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá kontrolnímu výboru provedení periodické inventarizace
majetku obce k 31.12.2008.
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá radě obce (v případě požadavku kontrolního výboru)
jmenovat členy inventarizační komise.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
8. Prodej areálu kasáren v trati Předky.
Protože jednání s firmou VIZIA a.s. (které zastupitelstvo v prosinci 2007 prodej schválilo)
nevedla ke zdárnému konci, rozhodla rada nabídnout areál někomu jinému. O odprodej požádala
společnosti OXES s.r.o.
Bude-li zastupitelstvu předložena zastavovací studie a Dohoda o podmínkách výstavby (s
kladným stanoviskem rady obce a Atelieru Projektis) doporučila rada prodej schválit. Rada dále
doporučila s kupujícím uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky, které obec v tomto
areálu v budoucnosti získá.
Záměr prodeje byl zveřejněn od 13.04.2006 do 02.05.2006. Rada nedoporučila schvalovat návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoBKS), protože je pravděpodobné, že jej právníci ještě
mírně upraví. Rada navrhla schválit zastupitelstvu základní parametry prodeje a text smlouvy
ponechat na schválení radě. Pro informaci byl návrh SoBKS přílohou číslo 6 pozvánky na toto
jednání. Zastupitelé již na začátku jednání rozhodli o tom, že se tento bod normálně projedná a
budeme prosazovat variantu číslo 3 (prodej a rada rozhodne o zastavovací studii). Nikdo
z přítomných neměl k tomuto bodu další dotazy a připomínky a bod byl schválen.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že účetní hodnota prodávaných nemovitostí činí přibližně 105
milionů korun. Z toho 102.965.680,- Kč je hodnota majetku převedená bezúplatně od státu a cca
dva miliony za výkupy pozemků realizovaných obcí, sepisy kupních smluv, dotace daně z převodu
nemovití apod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn od 13.04.2006 do 02.05.2006
na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej nemovitostí uvedených v příloze číslo 4. z majetku obce
Sokolnice do vlastnictví společnosti OXES s.r.o., IČ: 267 72 949, Španělská 742/6, 120 00 Praha
2, za těchto podmínek:
 Kupní cena činí 26.000.000,- Kč.
 Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí.
 Kupující uhradí náklady na sepis smlouvy a kolkovou známku za vklad do katastru.
Zastupitelstvo obce svěřuje radě obce pravomoc projednat a schválit konečnou verzi zastavovací
studie, která bude dopracována do fáze územní studie; dokumentace pro územní a stavební řízení
musí vycházet z této územní studie.
Zastupitelstvo obce svěřuje radě obce pravomoc projednat a schválit konečnou verzi „Dohody o
podmínkách výstavby č. 02/2008“.
Případné změny v uvedené studii či Dohodě o podmínkách výstavby může schválit pouze
Zastupitelstvo obce Sokolnice. K projednání územní studie předloží radě budoucí investor i kladné
stanovisko ATELIERU PROJEKTIS s.r.o.
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Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít „Smlouvu o budoucí kupní smlouvě“ nejpozději do
30 dnů ode dne schválení obou dokumentů (konečné verze zastavovací studie a Dohody o
podmínkách výstavby č. 02/2008).
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitostí
uvedených v příloze číslo 5. z majetku obce Sokolnice do vlastnictví společnosti OXES s.r.o., IČ:
267 72 949, Španělská 742/6, 120 00 Praha 2, za těchto podmínek:
 Kupní cena činí 80,- Kč/m2 prodávaného pozemku.
 Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.
 Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí.
 Kupující uhradí náklady na sepis smlouvy a kolkovou známku za vklad do katastru.
 Obec se zavazuje pozemek budoucímu kupujícímu odprodat nejpozději do 6-ti měsíců
poté, co je získá do vlastnictví za předpokladu, že nebude omezena s nakládáním tohoto
majetku.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informovat společnost OXES s.r.o. o rozhodnutí
zastupitelstva (doporučeně na dodejku) nejpozději do 15.01.2009.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi realizovat schválený prodej v uvedených termínech.

Hlasování: 10-pro, 0-proti, 1-se zdržel
9. Prodej bytu na ulici Nová. Obec Sokolnice získala v lednu 2007 do majetku bytové domy na
ulici Nová, kde je celkem dvacet bytů. Devatenáct bytů bylo odprodáno jejich nájemníkům a
jeden dvoupokojový byt č. 501/7 je stále ve vlastnictví obce [podlahová plocha bytu 51,19 m2
(bez balkonu a lodžie)]. Byt je nyní prázdný. V bytě nemá trvalé bydliště žádná osoba.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce a (www. sokolnice.cz) od 01.03.2007 do
22.03.2007. Rada vyhlásila již dvakrát výběrové řízení na kupujícího, ale o byt neprojevila zájem
ani jedna osoba. Proto rada navrhla byt odprodat tomu, kdo o něj projeví zájem a bude ochoten
uhradit alespoň jeden milion korun.
Písemnou žádost na zakoupení bytu podala jako jediná firma TRABE s.r.o., která za byt nabízí
milion korun. Rada doporučila byt odprodat. Před projednáváním tohoto bodu vystoupil MVDr.
Umlášek a prohlásil, že jako osoba podjatá se projednávání tohoto bodu nezúčastní a zároveň
vyzval zastupitele, aby pokud někdo nesouhlasí s tím, že byt kupuje jeho firma, ať nehlasuje.
Nikdo další se k tomuto bodu nechtěl vyjádřit a byt byl prodán firmě TRABE s.r.o.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zákonným způsobem od 01.03.2007
do 22.03.2007.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej bytové jednotky č. 501/7, která byla vymezena prohlášením
vlastníka dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), v platném znění, v budově/ách sestávající/ch z domů č.p. 498 (na pozemcích p.č.
1288/1, 1288/2 a 1288/3), č.p. 499 (na pozemcích p.č. 1289/1, 1289/2 a 1289/3), č.p. 500 (na
pozemcích p.č. 1290/1, 1290/2 a 1290/3), č.p. 501 (na pozemcích p.č. 1291/1, 1291/2 a 1291/3),
č.p. 502 (na pozemcích p.č. 1292/1, 1292/2 a 1292/3), na ulici Nová v obci Sokolnice, k.ú.
Sokolnice spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy a
zastavěném pozemku.
Podmínky prodeje.
 Prodávající: obec Sokolnice.
 Kupující: firma TRABE s.r.o., Masarykova 28, Sokolnice, IČ: 6527 8160.
 Kupní cena: jeden milion korun českých. Celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při
podpisu smlouvy.
 Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí, náklady na sepis smlouvy a kolkovou známku
za vklad do katastru.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva
nejpozději do 15.12.1008.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi realizovat tento schválený majetkoprávní úkon nejpozději
dokonce ledna 2009.
Hlasování: 9-pro, 0-proti, 1-se zdržel
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10. Smlouva mezi obcí a firmou VIVO CONNECTION. Rada obce doporučila zastupitelstvu
schválit předloženou smlouvu mezi obcí a firmou VIVO CONNECTION s.r.o. Dle této smlouvy
firma na své náklady vybuduje kompletně všechny rozvody v obci Sokolnice a bude
provozovatelem kabelové televize + Internetu + hlasových služeb. Kabelové rozvody vybuduje
optickým vláknem s takovou kapacitou, aby obec na ně mohla bezplatně připojit potřebný počet
kamer. Předpokládá se instalace celkem 182 kamer, které budou nepřetržitě monitorovat celé
veřejné prostranství + další místa veřejného zájmu (cyklostezka, hřbitov apod.). Nově pokládané
rozvody v obci Sokolnice budou ukládány do Arotů (nebo obdobných chrániček). Tyto chráničky
budou zhotovitelem předány do majetku obce a v majetku obce zůstanou (stejně tak, jako Aroty,
které jsou dnes v zemi položené). Současně rada doporučuje předat firmě VIVO Conection do
majetku již vybudované rozvody na ulicích Slovákova, Hasičská, Nad Vrbím, U Bažantnice a
Borky.
Podmínku schválení bylo i stanovisko právníka k předložené smlouvě. Protože obec stanovisko
neobdržela, bod byl (v úvodu jednání) stažen z projednávání.
11. Pořízení změny číslo III. ÚP naší obce. Rada doporučila zastupitelstvu rozhodnout o
pořízení změny číslo tři územního plánu obce Sokolnice, která bude obsahovat možnost výstavby
fotovoltaických elektráren za Rozvodnou Sokolnice. Obec v současné době eviduje tři žádosti na
stavbu fotovoltaické elektrárny:
 na pozemku p.č. 2811 – žadatel Ing. Antonín Zavadil (celkový výměra pozemku
248.681m2),
 na pozemku p.č. 2809 – žadatel Karel Fasora (29.242 m2),
 a pozemků p.č. 2810 (60.184 m2), p.č. 2808 (18.311 m2), p.č. 2805 (6.965 m2), p.č. 2941
(12.928 m2), p.č. 2804 (15.147 m2), p.č. 2934 (57.957 m2), p.č. 2894 (57.968 m2) a p.č.
2883 (181.551 m2)– žadatelem je firma BH Green, s r.o. Údolní 37, Brno.
Celková výměra všech uvedených pozemků činí 688.934 m2 (tj. cca 69 ha). Starosta se od
žadatelů dozvěděl, že dohoda mezi nimi není možná.
Protože obec eviduje i další žádosti na změnu územního plánu (ne však na možnost výstavby
fotovoltaických elektráren), byly ostatní žádosti zahrnuty do nového územního plánu obce
Sokolnice. Projednávání jeho zadání se předpokládá po Novém roce. Starosta obce přednesl
krátký úvod k tomuto bodu, ve kterém přítomným řekl, že první o změnu požádal Ing. Zavadil .
Rada doporučila zastupitelstvu pořídit změnu číslo 3 ÚP obce Sokolnice. Poté rada obce obdržela
žádost od pana Karla Fasory a nakonec od firmy BH Green. Starosta navrhl 3 varianty řešení
tohoto problému.
1) zastupitelstvo rozhodne o tom, že se žádná změna pořizovat nebude.
2) vybrat nějaký pozemek do velikosti 10 ha a požádat o změnu č.3, protože toto je nejschůdnější
cesta pro vynětí pozemku z půdního fondu, protože o tom rozhoduje JMK. O pozemku o
velikosti nad 10 ha rozhoduje MŽP. Nevýhodou tohoto řešení je to, že tento krok musíme
řádně zdůvodnit, protože by se neuspokojení žadatelé odvolali.
3) do změny číslo 3 zahrnout všechny pozemky a doufat, že MŽP nebude dělat problémy a
nebude to trvat dlouho. Samozřejmě zaplatí pořízení této změny ze 100%.
Ing. Bazal ze společnosti BH Green řekl, že preferují variantu 3), protože to všem umožní
realizovat jejich záměry. Ing. Zavadil zdůraznil, že jednání o změně č.3 bylo vyvoláno jeho
osobou, nechce omezovat práva jiných a proto navrhuje, abychom zvolili variantu 3), ale pokud
by projednávání trvalo dlouho a nebudeme ji moci prosadit, vrátit se k variantě 2). Zároveň řekl,
že má určité obavy z varianty 3). Ing. Dvořák řekl, že si myslí, že varianta 3) je jediná možná a
není si jistý, jestli je možné realizovat návrh pana Zavadila (vrátit se k variantě 2). Ing. Zavadil
řekl, že si myslí, že tento záměr bude přínosný jak pro obec, tak i pro vlastníky pozemků. Starosta
upozornil na to, že až bude změna č.3 v běhu, tak má obavy, že už to nebude možné vrátit zpět.
MVDr. Umlášek se zeptal, zda je možné řešit jednu firmu ve změně číslo 3 a další firmu v novém
ÚP. Starosta mu odpověděl, že to je možné. Ing. Zavadil upozornil na to, že v současné době má
od firmy e-on přidělenu kvótu el. energie a musí jí realizovat do dvou let. MVDr. Umlášek chtěl
upřesnit, o které se jedná pozemky. Ing. Zavadil mu vysvětlil umístění pozemků. Nakonec se
všichni přítomní shodli na tom, že bude přijata varianta číslo 3 (všechny pozemky).
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny číslo tři územního plánu obce Sokolnice (ÚPO) v
tomto rozsahu: pozemek p.č. 2811, p.č. 2809, p.č. 2810, p.č. 2808, p.č. 2805, p.č. 2941, p.č. 2804,
p.č. 2934, p.č. 2894 a p.č. 2883, vše v k.ú. Sokolnice.
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby funkci pořizovatele této změny územně plánovací dokumentace
vykonával Městský úřad Šlapanice, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, oddělení
územního plánování a památkové péče, a to jako město s rozšířenou působností.
Zastupitelstvo obce žádá MěÚ Šlapanice, aby tuto změnu pořídil.
Zastupitelstvo obce očekává, že tuto činnost bude MěÚ Šlapanice pro naši obec vykonávat
permanentně až do doby ukončení prací a následném schválení změny ÚPO v Zastupitelstvu obce
Sokolnice.
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce jako osobu určenou ke spolupráci s MěÚ Šlapanice
při pořízení změny ÚPO.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby územně plánovací dokumentaci, respektive změnu územního
plánu obce, zpracovávala Jarmila Haluzová a Ing. arch. Alena Dumková, Atelier PROJEKTIS,
Bratislavská 14, 620 00 Brno.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce požádat MěÚ Šlapanice a Atelier Projektis
o pořízení této změny nejpozději do 30.12.2008.
Zastupitelstvo obce stanoví (v souladu s § 45 odst. 4 stavebního zákona), že veškeré náklady
spojené s pořízením změny číslo tři územně plánovací dokumentace uhradí žadatelé o tuto
změnu tak, že každý z nich uhradí změnu na tom pozemku, který uvedl ve své žádosti. V
případě, že žadatel úplné náklady neuhradí, nebude na jeho pozemcích změna realizována.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel
12. Bezúplatné převzetí pozemku. Obec má již mnoho let několik žádostí o bezúplatné převody
pozemků z vlastnictví státu do majetku obce. Rada doporučila zastupitelstvu požádat i o
bezúplatný převod pozemku p.č. 656/22 o výměře 86 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace.
Jedná se o pozemek pod chodníkem na ulici Kaštanová. Starosta ještě jednou vysvětlil o který
pozemek se jedná a převod pozemku byl schválen.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví státu do majetku obce
Sokolnice:
Parcela

[m2]

Druh pozemku

Způsob ochrany

Poznámka

998

ostatní plocha

ostat.komunikace

Na části pozemku se nachází veřejné parkoviště a bylá část tvoří
pozemek pod místní komunikací č. 21c.

p.č. 85/2

26

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek kolem kryté čekárny pro cestující ČSAD.

p.č. 85/3

854

ostatní plocha

ostat.komunikace

Travnatá plocha určená územním plánem k výstavbě dětského hřiště.

p.č. 85/4

6

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek vznikl oddělením části parcely 85/2 po dokončení stavby
kryté čekárny pro cestující ČSAD.

p.č. 85/5

651

ostatní plocha

ostat.komunikace

Prostor kolem bývalé restaurace U Husara.

p.č. 85/6

371

ostatní plocha

ostat.komunikace

Na pozemku se nachází veřejné parkoviště.

p.č. 85/7

468

ostatní plocha

ostat.komunikace

Na pozemku se nachází veřejná zeleň.

p.č. 338/34

106

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod místní komunikací - ulice Šlapanická

p.č. 426/2

2001

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod místní komunikací - ulice U Cihelny.

p.č. 656/1

592

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod chodníkem - ulice Kaštanová.

p.č. 656/2

86

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod chodníkem - ulice Kaštanová.

p.č. 85/1

p.č. 725/2

4 trvalý travní porost

ZPF

Část chodníku na ulici Kaštanová

p.č. 1147/4

11

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod místní komunikací - ulice Tuřanská.

p.č. 1215/4

20

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod místní komunikací - ulice V. Haňky.

p.č. 1407/56

71

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod cestou na Hrubé louky.

p.č. 1407/61

26

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod cestou na Hrubé louky.

p.č. 1711/2

208

ostatní plocha

ostat.komunikace

Pozemek pod cestou k vodojemu pod Mohylou míru.

p.č. 3002

91

ostatní plocha

ostat.komunikace

Cesta k zahrádkám u rozvodny.

p.č. 3376

648

ostatní plocha

Silnice

Část silnice na Mohylu míru
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Zastupitelstvo obce žádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod
těchto pozemků z majetku státu do vlastnictví obce Sokolnice.
Zastupitelstvo obce žádá o úplatný převod pozemků z vlastnictví státu do majetku obce Sokolnice:
Parcela
p.č. 84
p.č. 1696/36

[m2]
1359
19

Druh pozemku

Způsob ochrany

Na pozemku se nachází stavba nákupního střediska, které je ve
vlastnictví obce.

Zastavěná plocha
ostatní plocha

Poznámka

sport. a rekreační
plocha

Zbytek pozemku v bývalém areálu kasáren v trati Předky. Ostatní
okolní pozemky jsou v majetku obce.

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zaslat písemnou žádost Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových o tento převod do 15.01.2009.
Hlasování: 11-pro, 0-proti, 0-se zdržel

13. Informativní zprávy.
 Starosta obce informoval občany o zahájení stavby okružní křižovatky. Tato stavba
oficiálně začala 15.09.2008, ale skutečně se stavba rozběhne až na jaře za příznivého
počasí. Zároveň se opraví i stávající silnice pod novým mostem.
 Dále starosta obce informoval občany o stavbě střediska odpadů. Řekl, že jsme dostali
první vyjádření a jsme zařazeni do projektu na dotaci.
 Starosta informoval občany o stavu v jakém se nachází stavba parku Nad Vrbím. Řekl, že
jsme si mysleli, že tam vysázíme aspoň nějakou zeleň, ale zatím jsme na tom dost špatně
s financemi, ale doufáme, že se nám tam podaří výsadbu realizovat.
 RNDr. Chudá informovala občany o tom, že je zatím malá pravděpodobnost, že bychom
dostali dotaci na stavbu hřiště za OÚ, protože je velký převis poptávky nad nabídkou a to i
na další roky.
 Starosta vyjádřil spokojenost nad tím, že se nám podařilo vybudovat dětské hřiště u
Bednárny. A je velmi dobré, že se do stavby velmi aktivně zapojila i komise pro mládež.
Po skončení zasedání zastupitelstva následovala diskuse s občany. RNDr. Chudá se
zeptala, jestli by nebylo možné pozvat na jednání zastupitelstva vedoucí SÚ Sokolnice, aby
nám pomohla řešit stavební záležitosti. Starosta ji odpověděl, že státní správa s jednáním
zastupitelstva nemá nic společného. Ing. Němec upozornil na neserióznost a špatné zkušenosti
s firmou VIVO CONNECTION. Pan Stružka se zeptal na to, kdy se bude realizovat nové
dopravní značení. Ing. Kotolan mu odpověděl, že je domluven s firmou Urbania, že začnou
v lednu příštího roku pokud to počasí dovolí. Další dotazy už nebyly a diskuse byla ukončena
ve 20,30 hod.

Zapisovatel: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Ověřovatel zápisu: Jaroslava Mazlová

....................................................

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Dvořák

....................................................

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Starosta obce: Jiří Životský

....................................................
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne
11. prosince 2008 v kavárně restaurace „U Husara“.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání, za ověřovatele zápisu Jaroslavu Mazlovou a Ing. Jana Dvořáka,
zapisovatelem Ing. Vladimíra Kotolana.
2. Odvolání Mgr. Karly Kačmářové z finančního výboru ke dni 01.11.2008.
3. Nové složení finančního a kontrolního výboru.
4. Rozpočet obce Sokolnice na rok 2009.
5. Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku členům Zastupitelstva obce
Sokolnice, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni.
6. Obecně závazná vyhláška číslo 02/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
7. Provedení inventarizace majetku obce kontrolním výborem.
8. Prodej kasáren v trati Předky firmě OXES.
9. Prodej bytu na ulici Nová firmě TRABE s.r.o.
10. Pořízení změny číslo III ÚP obce Sokolnice.
11. Bezúplatné převzetí pozemků do majetku obce.
12. Úplatné převzetí pozemků do majetku obce.
Obecní zastupitelstvo odkládá:
1. Projednání smlouvy mezi obcí a firmou VIVO CONNECTION.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rezignaci Mgr. Karly Kačmářové na mandát člena zastupitelstva obce Sokolnice.
2. Složení slibu zastupitele obce Sokolnice paní Jaroslavou Mazlovou.
3. Informativní zprávy.
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
1. Zaslat vyhlášku 02/2008 ke kontrole zákonnosti nejpozději do 15.01.2009.
2. Uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej nemovitostí uvedených v příloze
číslo 4 a 5. z majetku obce Sokolnice do vlastnictví společnosti OXES s.r.o.
3. Realizovat schválený prodej kasáren v uvedených termínech.
4. Realizovat schválený prodej bytu nejpozději do konce ledna 2009.
5. Požádat MěÚ Šlapanice a Atelier Projektis o pořízení změny číslo III ÚP obce Sokolnice.
6. Zaslat písemnou žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod
pozemků do vlastnictví obce.
Obecní zastupitelstvo ukládá místostarostovi obce:
1. Informovat obě příspěvkové organizace obce o rozhodnutí zastupitelstva (doporučeně na
dodejku) nejpozději do 15.01.2009 (rozpočet).
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2. Informovat společnost OXES s.r.o. o rozhodnutí zastupitelstva (doporučeně na dodejku)
nejpozději do 15.01.2009 (prodej kasáren).
3. Informovat firmu TRABE s.r.o. o prodeji bytu na ulici Nová nejpozději do 15.12.2008.
Obecní zastupitelstvo ukládá ZŠ a MŠ Sokolnice:
1. Zastupitelstvo obce ukládá ZŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2008 (obsahující
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2008
nejpozději do 20.02.2009.
2. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2009
účelově vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2008 a případně
nevyčerpanou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15.02.2009.
3. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2009
podrobný a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce
2008.
4. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 28.02.2009
schválený rozpočet ZŠ na rok 2009.
5. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ vyúčtovat nejpozději do konce ledna 2009
účelově vázané prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2008 a případně
nevyčerpanou část vrátit do rozpočtu zřizovatele do 15.02.2009.
6. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2009
podrobný a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce
2008.
7. Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 29.02.2009
schválený rozpočet MŠ na rok 2009.
8. Kontrolnímu výboru - provést inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2009.
9. Radě obce – jmenovat členy inventarizační komise v případě požadavku KV.

Zapisovatel: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Ověřovatel zápisu: Jaroslava Mazlová

....................................................

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Dvořák

....................................................

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Starosta obce: Jiří Životský

....................................................

