ZÁPIS
z 8. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 21.02.2019 v kanceláři
starosty obce. Začátek v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Vladimír Kotolan, Tomáš
Struška a Richard Janoušek.

Omluven:
V 13.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen
Richard Janoušek. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.

K PROJEDNÁNÍ
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Darovací smlouva – dopravní značky
Úprava sjezdu na ulici Pod Stráží
ZUK na ulici U Rybníka
ZUK na ulici U Cihelny
Licenční smlouva s TopGis, s.r.o.
E.ON – SoSB VB na rozšíření sítě NN kasárna Předky
Žádost o povolení akce „Na stojáka“
Smlouva o poskytování knihovnických služeb
OSA – licenční smlouva
E.ON – SoSB VB na rozšíření sítě NN
E.ON – SoSB VB úprava DS Baroque loft
Stížnost obyvatel ul. Pod Stráží
ČEPS – rozšíření a rekonstrukce TR Sokolnice
DPP se správcem sportoviště
Nákup motorového plotostřihu

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
01. Darovací smlouva na dopravní značky
RO byl předložen návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod dopravního značení na
silnicích II/418 a III/4182 v k. ú. obce Sokolnice, z vlastnictví obce Sokolnice do vlastnictví
Jihomoravského kraje. Záměr na bezúplatný převod dopravních značek je zveřejněn na úřední
desce od 05.02.2019 do 25.02.2019.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření darovací smlouvy na bezúplatný převod dopravního značení
mezi obcí Sokolnice a Jihomoravským krajem.
RO ukládá starostovi obce podepsat předmětnou smlouvu po schválení zastupitelstvem JMK.
RO ukládá místostarostce do 01.03.2019 sdělit …………. schválení darovací smlouvy
na bezúplatný převod dopravního značení mezi obcí Sokolnice a Jihomoravským krajem.
Hlasování: 5/0/0
02. Úprava sjezdu na ul. Pod Stráží
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice,
obdržel dne 30.01.2019 žádost obce Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice,
IČO: 00282596, ………………………………………………. o připojení sousední nemovitosti
k místní komunikaci úpravou (rozšířením) stávajícího sjezdu a nájezdu k místní komunikaci,
p.č. 29/1 v k.ú. Sokolnice, v pasportu místních komunikací označenou 16c. Ke kladnému
vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace číslo 16c.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci
úpravou (rozšířením) stávajícího sjezdu a nájezdu k místní komunikaci, p.č. 29/1
v k.ú. Sokolnice, v pasportu místních komunikací označenou 16c.
RO ukládá starostovi do 08.03.2019 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním rozhodnutí
o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci úpravou (rozšířením) stávajícího
sjezdu a nájezdu k místní komunikaci, p.č. 29/1 v k.ú. Sokolnice, v pasportu místních
komunikací označenou 16c.
Hlasování: 5/0/0
03. ZUK na ulici U Rybníka
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice,
obdržel dne 28.01.2019 žádost obce Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice,
IČO: 00282596, ………………………………………………… o povolení zvláštního užívání
komunikace pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku v ulici U Rybníka, p.č. 622/1 a
617/1, k.ú. Sokolnice. Název stavby: „Sportovní zařízení Sokolnice, ulice U Rybníka". Vedení
bude zřízeno: V silničním pozemku a přilehlém pozemku, křížení komunikace bude provedeno
výkopem. Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní
komunikace číslo 1d.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
v ulici U Rybníka.
RO ukládá starostovi do 08.03.2019 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním rozhodnutí
o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku v ulici U Rybníka.
Hlasování: 5/0/0
04. ZUK na ulici U Cihelny
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice,
obdržel dne 31.01.2019 žádost společnosti E.ON Distibuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, zastoupené na základě plné moci společností ENERG SERVIS a.s.,
IČO: 25551132, Příkop 843/4, 602 00 Brno, o povolení zvláštního užívání komunikace
pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku místní komunikace číslo 2c v ulici U Cihelny,
p.č. 437/1, k.ú. Sokolnice. Název stavby: "1030048429 - Sokolnice, rozš. NN, UNIEKOSPOL
K1743/1".
Vedení bude zřízeno: V silničním pozemku a přilehlém pozemku, křížení komunikace bude
provedeno překopem. Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka
místní komunikace číslo 2c.
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Návrh na usnesení:
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
v ulici U Cihelny.
RO ukládá starostovi do 08.03.2019 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním rozhodnutí
o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku v ulici U Cihelny.
Hlasování: 5/0/0
05. Licenční smlouva s TopGis, s.r.o.
Radě obce byl předložen návrh licenční smlouvy na dodání ortofotomap z roku 2018
zahrnující katastrální území Sokolnic, Telnice a Újezdu u Brna, především pro výkon činnosti
SÚ.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření licenční smlouvy, na dodání ortofotomap, mezi obcí Sokolnice
a spol. TopGis, s.r.o. Brno.
RO ukládá starostovi do 08.03.2019 uzavřít licenční smlouvu na dodání ortofotomap z roku
2018.
Hlasování: 5/0/0
06. E.ON – SoSB VB na rozšíření sítě NN kasárna Předky
Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené ELING CZ s.r.o., žádost
o stanovisko k projektové dokumentaci na kabelové vedení s názvem: Sokolnice, rozš. NN,
obec areál po vojsku. Současně byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na tuto stavbu a výpočet ceny věcného břemene.
Návrh na usnesení:
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem: Sokolnice rozš.
NN, Obec areál po vojsku.
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030048359/001 mezi obcí a E.ON Distribuce a.s.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.03.2019 informovat společnost ELING CZ s.r.o., že obec
nemá výhrady k plánované stavbě technické infrastruktury s názvem: Sokolnice rozš. NN,
Obec areál po vojsku a zároveň informovat o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
č. 1030048359/001 mezi obcí a E.ON Distribuce a.s. Přílohou bude situační výkres stavby
opatřený razítkem obce.
RO ukládá starostovi do 12.04.2019 podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene
č. 1030048359/001 mezi obcí a E.ON Distribuce a.s.
Hlasování: 5/0/0
07. Žádost o povolení akce „Na stojáka“
Obce obdržela žádost o povolení pořádání akce „Na Stojáka", která se bude konat v sobotu
30. 03. 2019 v místní sokolovně, v době od 20:00 h do 03:00 h. Odpovědná osoba ………………………………….
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořádání akce „Na Stojáka" dne 30.03.2019 v době od 20:00 h do 02:00 h
v místní sokolovně.
Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátor výzvu k zajištění řádné
pořadatelské služby nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této
služby může mít vliv na případné příští povolení obdobné produkce.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.03.2019 informovat ……………. o povolení pořádání akce
„Na Stojáka", včetně podmínek pro její konání.
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RO ukládá místostarostce zveřejnit termín konání akce "Na Stojáka" na úřední desce
v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 5/0/0
08. Smlouva o poskytování knihovnických služeb
Městská knihovna Kuřim se od 1. ledna 2019 stala součástí nově zřízené příspěvkové
organizace Společenské a kulturní centrum Kuřim. Nadále zůstává knihovnou pověřenou
poskytováním regionálních knihovnických služeb. Vzhledem k tomu, že naše knihovna
využívá těchto služeb, bylo radě obce předloženo aktualizované znění Smlouvy o poskytování
odborných knihovnických služeb, uzavřené dne 31.05.2005. Došlo ke změně v údajích
o poskytovateli, rozsah nabízených služeb zůstává zachován dle původní smlouvy a navíc
je nabídka služeb rozšířena o bod Podpora kulturně výchovné činnosti.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb mezi
obcí Sokolnice a Společenským a kulturním centrem Kuřim.
RO ukládá starostovi uzavřít do 08.03.2019 Smlouvu o poskytování odborných
knihovnických služeb mezi obcí Sokolnice a Společenským a kulturním centrem Kuřim.
Hlasování: 5/0/0
09. OSA – licenční smlouva
Radě obce byl předložen návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl mezi obcí Sokolnice a OSA – ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, z. s.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi
obcí Sokolnice a OSA – ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.
RO ukládá starostovi obce do 08.03.2019 uzavřít licenční smlouvu o veřejném provozování
hudebních děl mezi obcí Sokolnice a OSA – ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, z. s.
Hlasování: 5/0/0
10. E.ON – SoSB VB na rozšíření sítě NN
Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené ELING CZ s.r.o., žádost
o stanovisko k projektové dokumentaci na kabelové vedení s názvem: Sokolnice, rozš. NN,
Matějka K61. Současně byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na tuto stavbu a výpočet ceny věcného břemene.
Návrh na usnesení:
RO nemá výhrady k předložené PD na rozšíření sítě NN na ulici Václava Haňky.
RO ukládá místostarostce do 08.03.2019 zaslat společnosti ELING CZ s.r.o. stanovisko rady
k předložené PD, přílohou bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku
v ulici Václava Haňky.
RO ukládá starostovi do 08.03.2019 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním rozhodnutí
o ZUK pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku v ulici Václava Haňky.
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030049951/001 mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s.
RO ukládá místostarostce do 08.03.2019 zaslat společnosti ELING CZ s.r.o. sdělení
o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030049951/001.
RO ukládá starostovi do 12.04.2019 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene číslo 1030049951/001.
Hlasování: 5/0/0
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11. E.ON – VB úprava DS Baroque loft
RO v minulosti schválila smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni na stavbu nazvanou
„Sokolnice, úprava DS, Baroque loft“. Nyní obec obdržela, na výše uvedenou stavbu, návrh
smlouvy o věcném břemeni č. HO-014330052746/001.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o věcném břemeni č. HO-014330052746/001na stavbu
nazvanou: „Sokolnice, úprava DS, Baroque loft“.
RO ukládá místostarostce do 08.03.2019 zaslat společnosti MDP GEO, s.r.o. sdělení
o schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330052746/001.
RO ukládá starostovi do 12.04.2019 podepsat smlouvu o věcném břemeni
č. HO-014330052746/001 na stavbu nazvanou: „Sokolnice, úprava DS, Baroque loft“.
Hlasování: 5/0/0
12. Stížnost obyvatel ul. Pod Stráží
Obec obdržela stížnost obyvatel ulice Pod Stráží k plánované výstavbě parkoviště v rámci
akce „Sokolnice – rekonstrukce ulice Pod Stráží“.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí stížnost obyvatel ul. Pod Stráží k plánované výstavbě parkoviště s tím,
že námitky a připomínky v této věci lze podat místně a věcně příslušnému stavebnímu úřadu,
v řízení, v rámci kterého bude stavbu „Sokolnice – rekonstrukce ulice Pod Stráží“ povolovat.
RO ukládá místostarostce do 08.03.2019 informovat obyvatele ul. Pod Stráží o stanovisku
obce.
Hlasování: 5/0/0
13. ČEPS – rozšíření a rekonstrukce TR Sokolnice
RO obdržela žádost o vyjádření k akci „TR Sokolnice – rozšíření a rekonstrukce“ z hlediska
posouzení negativních vlivů zvláště vysokého napětí na okolní sítě. Jedná se o investiční akci,
která řeší rekonstrukci rozvodny Sokolnice a úpravu do ní zaústěných venkovních vedení,
zvláště VN.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí poskytnuté posouzení negativních vlivů, zvláště VN, ke kterému nemá
žádné připomínky ani námitky.
RO ukládá místostarostce sdělit žadateli do 08.03.2019 stanovisko obce s tím, že žadatel
bude upozorněn, že v předmětném zájmovém území plánuje firma NIMIRU výstavbu
obchodního centra, a bylo by žádoucí konzultovat s touto firmou dopady rozšíření
TR Sokolnice na jejich projektový záměr.
Hlasování: 5/0/0
14. DPP se správcem sportoviště
Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce se správcem
sportoviště (Oranžové hřiště) na rok 2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce se správcem sportoviště
na rok 2019.
RO ukládá starostovi do 28.02.2019 uzavřít DPP se správcem sportoviště.
Hlasování: 5/0/0
15. Nákup motorového plotostřihu
RO byl předložen návrh na pořízení motorového plotostřihu, který bude používán na úpravu
keřových porostů v obci (např. u MŠ, u Zajíčkovy studny, lokalita ulic Slovákova, Hasičská
apod.).
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje nákup motorového plotostřihu dle předložené CN.
RO ukládá paní Hrdličkové do 15.03.2019 vystavit objednávku na motorový plotostřih
dle předložené CN.
Hlasování: 5/0/0
Program dalších akcí:
Pátek

28. února 2019

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2 (uzávěrka 07.02.2019)

Úterý

05. března 2019

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Pondělí

11. března 2019

Veřejné zasedání ZO

Čtvrtek

21. března 2019

Zasedání obecní rady

Pátek

22. března 2019

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 3 (uzávěrka 07.03.2019)

Čtvrtek

04. dubna 2019

Zasedání obecní rady

Úterý

16. dubna 2019

Zasedání obecní rady

Pátek

26. dubna 2019

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 4 (uzávěrka 11.04.2019)

V 14.00 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 22.02.2019 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová v.r.

Ověřovatel zápisu:

Richard Janoušek v.r.

Starosta obce:

Libor Beránek v.r.

