ZÁPIS
ze 6. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 24.01.2019 v kanceláři
starosty obce. Začátek v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

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

Omluven:

Vladimír Kotolan

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

K PROJEDNÁNÍ
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Rozpočet sociálního fondu 2019
Stavební dozor- autobusové zastávky
Přípojka do splaškové kanalizace ul. Hasičská
Žádost TJ Sokol o povolení akce Šibřinky
Návrh na vyřazení majetku
E.ON kabelizace ul. Kobylnická - Kaštanová
Platový výměr řediteli ZŠ
DPP se členy SPOZ
DPP s p. Zmrzlou
Vodovodní přípojka RD ul. Komenského
Přípojka do splaškové kanalizace ul. Masarykova
Žádost o dotaci z rozpočtu obce 2019 - SRP Brno
VAS - dodatek č. 13
VAS- dodatek č. 19
E.ON – VB kabely Sokolnice-Chrlice
VŘ založení zeleně lokalita Předky
Polyfunkční objekt a bytové domy na ul. Masarykova – SoD na zpracování PD
Žaluzie do oken – kanceláře II. NP OÚ
ZUK na ul. Václava Haňky

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška.
Hlasování: 4/0/0
01. Rozpočet sociálního fondu 2019
Radě obce byl předložen k projednání a schválení návrh rozpočtu sociálního fondu na rok
2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.02.2019 informovat účetní obce o schválení rozpočtu
sociálního fondu na rok 2019.
Hlasování: 4/0/0
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02. Stavební dozor autobusové zastávky
Obec připravuje stavbu autobusových zastávek na ulici Brněnská. Je třeba zajistit
koordinátora BOZP a bylo by vhodné vybrat stavební dozor, který by kontroloval prováděné
práce, fakturaci a další.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje záměr objednat výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora
a koordinátora BOZP na stavbě autobusových zastávek na ulici Brněnská.
RO ukládá starostovi do 08.02.2019 vyzvat alespoň tři osoby k předložení cenové nabídky na
výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbě
autobusových zastávek na ulici Brněnská.
Hlasování: 4/0/0
03. Přípojka do splaškové kanalizace ul. Moravská
RO obdržela žádost VAS a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu splaškové
kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici Moravská ……… do splaškové kanalizace.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s navrženou trasou splaškové kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici
Moravská ……… do splaškové kanalizace.
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici Moravská ……… do splaškové kanalizace.
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c)
a d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění na stavbu přípojky za
podmínky, že stavba kanalizační přípojky nebude řešena překopem vozovky, ale protlakem
pod místní komunikací.
RO ukládá místostarostce do 08.02.2019 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě splaškové
kanalizační přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní kanalizační řad, který
je 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. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění na stavbu přípojky.
Hlasování: 4/0/0
04. Žádost TJ Sokola o povolení akce Šibřinky
Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice, Masarykova 370, Sokolnice, podala žádost o povolení
pořádání akce „Šibřinky" konané 16. února 2019. Akce proběhne v místní sokolovně v čase
od 20.00 hod. do 02.00 hod. Odpovědná osoba: ………………………………. Současně
požádali o dary do tomboly.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořádání akce „Šibřinky", konané 16. února 2019 v době od 20.00 h
do 02.00 h, v místní sokolovně.
Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři 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 schvaluje dar do tomboly - balíček dárkových předmětů s logem obce.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.02.2019 informovat TJ Sokol Sokolnice o povolení
pořádání „Šibřinek", včetně podmínek pro jejich konání.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.02.2019 předat TJ Sokol Sokolnice, jako dar do tomboly,
balíček dárkových předmětů s logem obce.
RO ukládá místostarostce zveřejnit termín konání akce na úřední desce v souladu s OZV číslo
01/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 4/0/0
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05. Návrh na vyřazení majetku
Radě obce byl předložen návrh na vyřazení majetku obce.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh na vyřazení nefunkčního majetku obce.
RO ukládá paní Hrdličkové do 31.01.2019 informovat účetní obce o schválení vyřazení
nefunkčního majetku obce dle předloženého návrhu.
Hlasování: 4/0/0
06. E.ON kabelizace ul. Kobylnická – Kaštanová
Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené ELING CZ s.r.o., žádost
o vyjádření k plánované stavbě technické infrastruktury s názvem: Sokolnice obn. V130
o.MŠ, TS Zděná, NN za vlastníka VO + MR. Jedná se o kabelizaci VN a NN na ulici
Kaštanová a Kobylnická.
Návrh na usnesení:
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem: Sokolnice obn.
V130 o.MŠ, TS Zděná, NN.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.02.2019 informovat společnost ELING CZ s.r.o., že obec
nemá výhrady k plánované stavbě technické infrastruktury s názvem: Sokolnice obn. V130
o.MŠ, TS Zděná, NN.
Hlasování: 4/0/0
07. Platový výměr řediteli ZŠ
Radě obce byla předložena žádost o schválení nového platového výměru řediteli
ZŠ Sokolnice z důvodu novely platových předpisů.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje nový platový výměr řediteli ZŠ Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.02.2019 předat řediteli ZŠ Sokolnice nový platový výměr.
Pan Tomáš Struška nehlasoval.
Hlasování: 3/0/0
08. Dohoda o provedení práce se členy SPOZ
Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce (DPP) se členy sboru
pro občanské záležitosti (SPOZ). Jedná se o recitace a slavnostní řeči při občanských
obřadech, uvádění a organizování občanských obřadů a provozování živé hudby
při občanských obřadech v obřadní síni obecního úřadu Sokolnice nebo na jiném, matrikářkou
určeném místě a smuteční řeč při pohřbech.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření DPP dle předloženého návrhu.
RO ukládá starostovi uzavřít do 08.02.2019 DPP se členy SPOZ.
Hlasování: 4/0/0
09. DPP s p. Zmrzlou
Radě obce bylo navrženo, aby obec využila zkušenosti matrikářky, jejíž pracovní poměr
skončí 31.01.2019 a uzavřela s ní dohodu o provedení práce pro rok 2019, v rozsahu max. 300
hodin, tak aby došlo k bezproblémovému předání a výkonu příslušné agendy prostřednictvím
nově přijaté pracovnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavřít s paní Zmrzlou DPP pro rok 2019 v rozsahu max. 300 hodin.
RO ukládá starostovi obce do 08.02.2019 uzavřít DPP s p. Zmrzlou pro rok 2019, v rozsahu
max. 300 hodin.
Hlasování: 4/0/0
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10. Vodovodní přípojka RD ul. Komenského
RO obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu vodovodní přípojky
pro RD v ulici Komenského ……………...
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s navrženou trasou vodovodní přípojky do rodinného domu v ulici Komenského
na parcele ……………...
RO souhlasí s připojením rodinného domu na ulici Komenského na parcele ……………..
na vodovodní řad.
RO bere na vědomí, že stavba bude řešena překopem vozovky.
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK na stavbu přípojky do rodinného domu na ulici
Komenského na parcele …………….. v obci Sokolnice.
RO ukládá místostarostce do 08.02.2019 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě vodovodní
přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní řad, který je ve vlastnictví obce.
Přílohou uděleného souhlasu bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.
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. c) a d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění na stavbu přípojky.
Hlasování: 4/0/0
11. Přípojka do splaškové kanalizace ul. Masarykova
RO obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu splaškové kanalizační
přípojky od rodinného domu v ulici Masarykova …………….. do splaškové kanalizace.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s navrženou trasou splaškové kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici
Masarykova …………….. do splaškové kanalizace.
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici Masarykova …………….. do splaškové
kanalizace.
RO ukládá místostarostce do 08.02.2019 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě splaškové
kanalizační přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní kanalizační řad, který je
ve vlastnictví obce. Součástí souhlasu bude orazítkovaná situace stavby.
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje povolení ke stavbě (to vydává stavební
úřad).
Hlasování: 4/0/0
12. Žádost o poskytnutí dotace
Středisko rané péče požádalo dne 17.01.2019 o finanční příspěvek ve výši 8.000,-Kč za péči,
kterou poskytuje jedné rodině v naší obci. Stejnou žádost obdržela obec již v předcházejících
letech. Středisko bylo v minulosti opakovaně informováno, do kdy je možné žádat o finanční
prostředky na následující rok. Od 09.07.2018 byla zveřejněna výzva, aby všechny požadavky
do rozpočtu obce na rok 2019 byly doručeny nejpozději do 08.10.2018 s upozorněním, že na
později podané požadavky již nebude možné brát zřetel. Obec každoročně poskytuje
nejrůznější dotace v řádu až stovek tisíc na žádosti, které byly podány včas.
Návrh na usnesení:
RO neschvaluje finanční příspěvek Středisku rané péče.
RO ukládá místostarostce do 08.02.2019 informovat Středisko rané péče o neschválení dotace
v roce 2019. Současně jej opětovně upozornit, že požadavky do rozpočtu obce je nutné
doručit obci ve stanoveném termínu předcházejícího roku. Termín je vždy zveřejněn na úřední
desce i na elektronické úřední desce.
Hlasování: 4/0/0
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13. VAS – dodatek č. 13
Radě obce byl předložen návrh Dodatku číslo 13 s VAS a.s., ve kterém je stanovena výše
stočného pro rok 2019 a výše nájemného ze stočného pro rok 2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh Dodatku č. 13 s VAS a.s.
RO ukládá starostovi do 08.02.2019 uzavřít Dodatek č. 13 s VAS a.s.
Hlasování: 4/0/0
14. VAS – dodatek č. 19
Radě obce byl předložen návrh Dodatku číslo 19 s VAS a.s., ve kterém je stanovena výše
vodného pro rok 2019 a výše nájemného z vodného pro rok 2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh Dodatku č. 19 s VAS a.s.
RO ukládá starostovi do 08.02.2019 uzavřít Dodatek č. 19 s VAS a.s.
Hlasování: 4/0/0
15. E.ON – VB kabely Sokolnice – Chrlice
RO v minulosti schválila smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni na stavbu nazvanou
„Sokolnice, Chrlice k.VN161, VN164 z R SO“, kabelové vedení (kabel VN a trubka HDPE).
Nyní obec obdržela, na výše uvedenou stavbu, návrh smlouvy o věcném břemeni č. BM014330050074/001.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o věcném břemeni č. BM-014330050074/001
na stavbu nazvanou: „Sokolnice, Chrlice k.VN161, VN164 z R SO“.
RO ukládá starostovi do 28.02.2019 podepsat smlouvu o věcném břemeni č. BM014330050074/001 na stavbu nazvanou: „Sokolnice, Chrlice k.VN161, VN164 z R SO“.
Hlasování: 4/0/0
16. VŘ založení zeleně lokalita Předky
Obec vyhlásila výběrové řízení na akci „Založení zeleně – lokalita Předky v Sokolnicích“,
která bude realizována do roku 2021. Na základě výzvy 18/2017 k předkládání žádostí
o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP. Výběrové řízení bylo administrováno JUDr.
……………..……………..……………... Ve stanoveném termínu byly zaslány tři nabídky.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci nazvanou „Založení zeleně – lokalita
Předky v Sokolnicích“ společnost GOZ GARDEN s.r.o., IČO 05744164, Olomoucká 164,
Brno.
RO ukládá místostarostce do 08.02.2019 informovat všechny uchazeče o výsledku
výběrového řízení a vyzvat vítěznou společnost k uzavření smlouvy o dílo.
Hlasování: 4/0/0
17. Polyfunkční objekt a bytové domy na ul. Masarykova – SoD na zpracování PD
RO v minulosti schválila jako vítěze VŘ na zpracování PD na polyfunkční objekt a bytové
domy na ul. Masarykova společnost BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato společnost nyní
předložila radě obce ke schválení SoD na zpracování PD.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo se společností BKN, spol. s r.o. Vysoké Mýto.
RO ukládá místostarostce do 31.01.2019 informovat společnost BKN, spol. s r.o. o schválení
smlouvy o dílo.
RO ukládá starostovi do 08.02.2019 uzavřít SoD se společností BKN, spol. s r.o.
Hlasování: 4/0/0
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18. Žaluzie do oken – kanceláře II. NP OÚ
Radě obce byla předložena CN na dodání a montáž žaluzií do kancelářských prostorů v II. NP
budovy OÚ Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na dodání a montáž žaluzií do kancelářských prostorů v II. NP
budovy OÚ Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.02.2019 vystavit objednávku na dodání a montáž žaluzií
do kancelářských prostorů v II. NP budovy OÚ Sokolnice.
Hlasování: 4/0/0
19. ZUK na ul. Václava Haňky
V rámci rekonstrukce ulice Václava Haňky, kterou obec připravuje, je třeba vydat rozhodnutí
na ZUK pro uložení sítí.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s vydáním ZUK pro uložení sítí na ul. Václava Haňky.
RO ukládá starostovi do 15.02.2019 požádat o vydání ZUK pro uložení sítí na ul. Václava
Haňky.
Hlasování: 4/0/0

Program dalších akcí:
Pátek

25. ledna 2019

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1 (uzávěrka 10.01.2019)

Čtvrtek

07. února 2019

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

21. února 2019

Zasedání obecní rady

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)

V 13.45 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 25.01.2019 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová v.r.

Ověřovatel zápisu:

Richard Janoušek v.r.

Starosta obce:

Libor Beránek v.r.

