
                                        

ZÁPIS 

z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo 
ve čtvrtek dne 14. února 2008 v 18,00 hod. na chodbě OÚ Sokolnice. 
  
Přítomni: 
Dle prezenční listiny. Přítomno bylo 12 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo 
usnášeníschopné.  
 
1) Zahájení.           
V 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.  
 
2) Technický bod: 
a) Určení zapisovatele zasedání – navržen Ing. Vladimír Kotolan 
b) Schválení ověřovatelů zápisu – navrženi Božena Šustrová a Libor Luskač. 
c) Schválení programu zasedání: 

1. Změna podmínek pro prodej komerčního pozemku u sušičky  
2. Bezúplatné převzetí (darování) pozemku p.č. 611/2 do majetku obce. 

 
Starosta navrhl stažení bodu 1. z programu jednání, neboť firma ARTAX, a.s., Žabovřeská 
16, Brno sdělila, že o pozemek nemá nadále zájem. Zastupitelé tento návrh schválili.  
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání, za ověřovatele zápisu Boženu 
Šustrovou, Libora Luskače a zapisovatelem Ing. Vladimíra Kotolana. 
 
1. Bezúplatné převzetí (darování) pozemku p.č. 611/2 do majetku obce. Pan Miroslav 
Kučera je vlastníkem pozemku p.č. 611/2 o výměře 16m2, ostatní plocha, ostatní komunikace. 
Jedná se o pozemek u rybníka, který je součástí stávající místní komunikace. S majitelem byl 
dohodnut jeho bezúplatný převod (dar) do majetku obce. Nikdo z přítomných neměl k tomuto 
bodu žádný dotaz ani připomínku a bod byl jednomyslně schválen. 
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné převzetí (darování) pozemku p.č. 611/2 z vlastnictví 
Miroslava Kučery, Žilkova 758/7, Brno do majetku obce Sokolnice. 
Veškeré náklady spojené s převodem na obce Sokolnice uhradí obec. 
Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu nejpozději do 31.03.2008.    

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
 
V 18,10 hod. poděkoval starosta všem přítomným za účast a zasedání ukončil. 
 
 
Zapisovatel: Ing. Vladimír Kotolan    .................................................... 
 
 
Ověřovatel zápisu: Božena Šustrová    .................................................... 
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Ověřovatel zápisu: Libor Luskač    .................................................... 
 
 
 
Místostarosta obce: Ing. Vladimír Kotolan   .................................................... 
 
 
 
Starosta obce: Jiří Životský     .................................................... 
 
 
 
 
 
 

                                                
USNESENÍ 

ze zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 
14. února 2008 na chodbě OÚ Sokolnice. 
 
 
Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Předložený program zasedání, za ověřovatele zápisu Boženu Šustrovou a Libora Luskače, 
zapisovatelem Ing. Vladimíra Kotolana. 

2. Bezúplatné převedení pozemku p.č. 611/2 do majetku obce.  

 

 
Zapisovatel: Ing. Vladimír Kotolan    .................................................... 

 

 

Ověřovatel zápisu: Božena Vondálová   .................................................... 

 

 

Ověřovatel zápisu: Libor Luskač    .................................................... 

 

 

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Kotolan   .................................................... 

 

 

Starosta obce: Jiří Životský     ....................................................  
 


