
                         
ZÁPIS 

z 16. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 20.06.2019 v kanceláři 
starosty obce. Začátek v 8.00 hodin. 
 

Přítomni členové rady: 
Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Vladimír Kotolan, Richard 
Janoušek, Tomáš Struška   

Omluven:  
 

 
V 08.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen 
Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 

K PROJEDNÁNÍ 

01. Rozpočtové opatření č. 03/2019  
02. Dohoda o členství v JSDH Sokolnice 
03. Dotace z rozpočtu JM kraje 
04. DPP na softwarové práce 
05. MŠ - povolení výjimky z počtu dětí   
06. Vodovodní přípojka na ul. Tuřanská 
07. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
08. Dotace ze SFŽP 
09. Výběrové řízení na technika SÚ 
10. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020 
11. Odpisový plán ZŠ Sokolnice 
12. Odpisový plán MŠ Sokolnice 
13. Oprava místních komunikací 
14. Nákup energií 
15. Uzavření smluv s VAS, a.s.  
16. Žádost o hostování na hodech 2020 
17. Přípojka splaškové kanalizace na ul. Tuřanská 
18. Pojištění členů JSDH Sokolnice 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 

 

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Tomáše Strušku.   
Hlasování: 5/0/0 
 
01. Rozpočtové opatření č. 03/2019    
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2019. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 03/2019. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 28. 6. 2019 informovat účetní obce o schválení rozpočtového 
opatření č. 03/2019. 
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RO ukládá místostarostce do 19. 7. 2019 zveřejnit rozpočtové opatření č. 03/2019  
v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Dohoda o členství v JSDH Sokolnice    
RO byl předložen ke schválení návrh dohody o členství v JSDH Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření dohody se členy JSDH Sokolnice. 
RO ukládá p. Hradílkovi do 16.09.2019 předložit dohody jednotlivých členů JSDH Sokolnice 
starostovi k podpisu. 
RO ukládá místostarostce do 12.07.2019 sdělit p. Hradílkovi rozhodnutí rady ohledně 
uzavření dohod se členy JSDH Sokolnice.   
RO ukládá starostovi do 30.09.2019 uzavřít dohody o členství se všemi členy JSDH 
Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Dotace z rozpočtu JM kraje   
Obec má schválenou dotaci z JM kraje z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti 
kultury a památkové péče v roce 2019, ve výši 39.000,- Kč, v rámci projektu Sokolnice žijí 
hudbou 2019.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 39.000,- Kč na akci 
„Tříkrálový koncert-Cornu Copiae-barokní flétny“ a „Letní koncert-Mozart quartett Salzburg-
Mozart & syn 300. výročí narození Leopolda Mozarta“ v rámci projektu Sokolnice žijí 
hudbou 2019 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 
kraje. 
RO ukládá místostarostce do 28. 6. 2019 informovat JMK o schválení přijetí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci projektu Sokolnice žijí hudbou 2019. 
RO ukládá starostovi, uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, 
v rámci projektu Sokolnice žijí hudbou. 
Hlasování: 5/0/0 
 

04. DPP na softwarové práce   
RO byla předložena DPP na softwarové práce pro …………………., který provádí 
aktualizace programu Misys.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP na softwarové práce s ……………….. . 
RO ukládá starostovi do 12.07.2019 uzavřít DPP na softwarové práce s ……………….. . 
Hlasování: 5/0/0 
 
05. MŠ Sokolnice - povolení výjimky z počtu dětí   
Paní ředitelka MŠ Sokolnice 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 děti, zapsaná do rejstříku škol, nebude překročena  
a hygienické předpisy budou dodrženy.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 12.07.2019 zaslat MŠ Sokolnice sdělení o schválení výjimky 
z počtu dětí.  
Hlasování: 5/0/0 
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06. Vodovodní přípojka pro RD na ul. Tuřanská 
RO obdržela žádost VAS a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu vodovodní 
přípojky pro rodinný dům v ulici Tuřanská .......... Vodovodní přípojka bude pod místní 
komunikací budována bezvýkopově.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s připojením rodinného domu na ulici Tuřanská .......... na vodovodní řad.  
RO bere na vědomí, že stavba vodovodní přípojky bude řešena protlakem vozovky.  
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK na stavbu vodovodní přípojky do rodinného domu 
na ulici Tuřanská ………. v obci Sokolnice, křížení komunikace bude provedeno protlakem.  
RO ukládá místostarostce do 12.07.2019 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě vodovodní 
přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na vodovodní řad, které jsou ve vlastnictví 
obce. Součástí souhlasu bude orazítkovaná situace stavby.  
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje povolení ke stavbě (to vydává stavební 
úřad.) a je třeba si na OÚ Sokolnice požádat o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích  
v platném znění na stavbu přípojky. 
Hlasování: 5/0/0  
 
07. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  
Obec obdržela žádost o prodloužení stávající nájemní smlouvy na byt v bývalém zdravotním 
středisku od 01.07.2019. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření Dodatku číslo 3 ke stávající nájemní smlouvě na prodloužení nájmu 
bytu na bývalém zdravotním středisku od 01.07.2019 do 30.06.2020 za stejných podmínek 
jako v současnosti a to za předpokladu, že při podpisu Dodatku číslo 3. nebude na nájemném 
či nákladech za služby žádný nedoplatek.  
RO ukládá starostovi do 28.06.2019 uzavřít Dodatek číslo 3 k nájemní smlouvě s …………...  
Hlasování: 5/0/0 

 
08. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP  
Obec Sokolnice obdržela od Státního fondu životního prostředí ČR neinvestiční dotaci ve výši 
90.428,- Kč na akci „Založení zeleně – lokalita Předky v Sokolnicích“ realizovanou v letech 
2019 až 2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje Smlouvu č. 08861832 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 
prostředí ČR v rámci Národního programu Životní prostředí na akci „Založení zeleně  
- lokalita Předky v Sokolnicích“. 
RO ukládá starostovi do 12.07.2019 uzavřít smlouvu č. 08861832  o poskytnutí podpory  
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Založení zeleně - lokalita Předky 
v Sokolnicích“. 
Hlasování: 5/0/0 
 
09. Výběrové řízení na technika SÚ   
Na základě veřejné výzvy na místo „Referent/ka na úseku územního plánování a stavebního 
řádu” stavebního úřadu Sokolnice se přihlásila 1 uchazečka, která byla pozvaná na ústní 
pohovor. Zájemkyně byla hodnocená jak po stránce znalostní, tak i po stránce profesních 
zkušeností, komunikačních dovedností a ochoty učit se novému. Jediná uchazečka, která byla 
přizvána k ústnímu pohovoru, nebyla výběrovou komisí doporučena k přijetí na místo 
technika SÚ. 
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Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že výběrová komise nedoporučuje přijetí jediné přihlášené uchazečky  
na místo technika SÚ.   
RO ukládá místostarostce do 28.06.2019 sdělit uchazečce rozhodnutí rady obce. 
Hlasování: 5/0/0  
 
10. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2020    
RO byl předložen harmonogram přípravy rozpočtu obce Sokolnice na rok 2020. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí předložený harmonogram přípravy rozpočtu obce Sokolnice na rok 2020.  
Hlasování: 5/0/0 
 
11. Odpisový plán ZŠ Sokolnice   
Radě obce byl předložen ke schválení odpisový plán ZŠ Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje odpisový plán ZŠ Sokolnice. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 28.06.2019 informovat účetní o schválení odpisového plánu  
ZŠ Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
12. Odpisový plán MŠ Sokolnice   
Radě obce byl předložen ke schválení odpisový plán MŠ Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje odpisový plán MŠ Sokolnice. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 28.06.2019 informovat účetní o schválení odpisového plánu 
MŠ Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
13. Oprava místních komunikací   
RO obdržela vyžádanou cenovou nabídku na opravu místních komunikací v nezbytně nutném 
rozsahu. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na opravu místních komunikací od společnosti 
PROSTAVBY a.s. 
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku – ihned dle předložené cenové nabídky. 
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Nákup energií    
K 31.12.2019 končí platnost smluv, které má obec uzavřené na dodávku el. energie a plynu. 
Z tohoto důvodu si obec vyžádala cenové nabídky na dodávku energií od několika společností 
(Pražská plynárenská, a.s., inoggy Energie, s.r.o., E. ON Energie, a.s., Amper Market, a.s.)      
Nejvýhodnější cenovou nabídku na dodávku el. energie předložila společnost Amper Market, 
a.s., na dodávku zemního plynu spol. E. ON Energie, a.s. 
Návrh na usnesení: 
RO doporučuje uzavřít smlouvu na dodávku el. energie se společností Amper Market, a.s.,  
Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1. 
RO doporučuje uzavřít smlouvu na dodávku zemního plynu se společností E. ON Energie, 
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7.  
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu na dodávku el. energie se společností Amper Market, 
a.s., Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 a na dodávku zemního plynu se společností E. ON 
Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7. 
Hlasování: 5/0/0 
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15. Uzavření smluv s VAS, a.s.     
V souvislosti s novou právní úpravou předložila Vodárenská akciová společnost, a.s., radě 
obce, nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. U všech smluv 
uzavřených před 01.01.2014 je nutné doplnit vlastníka a provozovatele vodovodu nebo 
kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených 
osob, tlakové poměry v místě přípojky a ukazatele jakosti. Jedná se o odběrná místa na adrese  
Sokolnice: Komenského 162, Masarykova 34, Pod Stráží 490, Komenského 435 a č. parc. 
578/59 (objekt SSO).          
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložených smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních 
vod č. 12004897 (Komenského 162), č. 12004906 (Masarykova 34), č. 12004920 (Pod Stráží 
490), č. 12030188 (č. parc. 578/59) a 12007834 (Komenského 435).  
RO ukládá starostovi do 12.07.2019 uzavřít smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění 
odpadních vod s Vodárenskou akciovou společností, a.s. 
Hlasování: 5/0/0 
 
16. Žádost o hostování na hodech 2020      
Paní Dagmar Doležalová, Božice 134, požádala o souhlas s hostováním na tradičních 
Jánských hodech v roce 2020.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pozvat na hostování v roce 2020 atrakce paní Doležalové. Prostranství bude 
upřesněno. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 12.07.20189 sdělit paní Doležalové stanovisko obce 
k hostování v naší obci v roce 2020. 
Hlasování: 5/0/0 
 
17. Přípojka splaškové kanalizace pro RD na ul. Tuřanská 
RO obdržela žádost VAS a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu splaškové 
kanalizační přípojky pro rodinný dům v ulici Tuřanská ……….. V rámci stavby kanalizace 
byla vybudována a zkolaudována v roce 2005 i část kanalizační přípojky v délce 3,10 m. 
Jedná se o část přípojky v komunikaci, zakončené cca 60 cm za obrubníkem v trávníku. 
Bývalý majitel rodinného domu v ulici Tuřanská ………. náklady na stavbu části kanalizační 
přípojky v délce 3,10m neuhradil, a tato zůstala majetkem obce Sokolnice v pořizovací 
hodnotě 6.113,80 Kč.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s navrženou trasou splaškové kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici 
Tuřanská ………. za předpokladu, že majitel tohoto rodinného domu od obce Sokolnice 
odkoupí již vybudovanou a zkolaudovanou část kanalizační přípojky v délce 3,10 m   
za pořizovací cenu 6.113,80 Kč. 
RO nesouhlasí s navrženým umístěním (na veřejném prostranství) kontrolní šachty splaškové 
kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici Tuřanská ………. do splaškové kanalizace. 
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici Tuřanská ………. do splaškové kanalizace. 
RO ukládá místostarostce do 12.07.2019 informovat VAS a.s. i majitele rodinného domu  
v ulici Tuřanská ………. o rozhodnutí rady obce. 
Hlasování: 5/0/0  
 
18. Pojištění členů JSDH Sokolnice      
Pan Jašek předložil radě k odsouhlasení smlouvu č. 1442286545 na úrazové pojištění členů 
JSDH Sokolnice, mezi obcí a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, Praha.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy na úrazové pojištění členů JSDH Sokolnice mezi obcí 
a pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group, Praha. 
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RO ukládá starostovi do 12.07.2019 smlouvu uzavřít. 
Hlasování: 5/0/0 
 
 
 
Program dalších akcí: 

Čtvrtek 20. června 2019 Zasedání obecní rady 

Pátek 21. června 2019 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 6-7  (uzávěrka 06.06.2019) 

Čtvrtek 18. července 2019 Zasedání obecní rady  

Úterý  03. září 2019 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Středa 11. září 2019 Veřejné zasedání ZO 

 

 
V 9.10 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
 
 
Zápis vyhotovila dne 21.06.2019 Ivanka Hamanová    
 
 

 
Zapsala:    Ivanka Hamanová v. r.    
 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Tomáš Struška  v. r.          
 
 
 
Starosta obce:    Libor Beránek  v. r.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


