ZÁPIS
ze 14. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 16.05.2019 v kanceláři
starosty obce. Začátek v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

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

Omluven:
V 13.00 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.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Žádost o pronájem prostor Lípa KC, spolek
Personální situace na SÚ Sokolnice
Žádost o úplatný převod zemědělského pozemku
Deratizace kanalizační sítě obce
Přípojka splaškové kanalizace na ul. U Rybníka
Vývoj stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku
E.ON – VB na rozšíření sítě NN Beránek
Rozšíření kamerového systému
Připojení kamery na ul. Zahradní
DPP na výkon koordinátora Youth Eco Parliament
Realizace Wi-Fi v obci
Schválení účetní závěrky ZŠ Sokolnice
Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice
Schválení účetní závěrky MŠ Sokolnice
Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Sokolnice
Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice
Žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Doplnění dopravního značení na ul. Zahradní
Oprava kanalizačních poklopů na ul. Kaštanová
Zábor pozemku – manželé Matějkovi

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. Lípa KC - žádost o pronájem části starého zdravotního střediska
Lípa komunitní centrum, spolek, Niva 296, 664 52 Sokolnice, podalo žádost o pronájem části
starého zdravotního střediska. Konkrétně místnost bývalé sesterny lékařky o podlahové ploše
13,96 m2. Tuto hodlají využívat pro činnost Lípa KC. Záměr pronájmu nebyl dosud zveřejněn
po dobu stanovenou zákonem.
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Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání žádosti o pronájem části starého zdravotního střediska.
Hlasování: 5/0/0
02. Personální situace na SÚ Sokolnice
RO obdržela od SÚ Sokolnice žádost o řešení personální situace na stavebním úřadě.
Dva technici stavebního úřadu nevykonávají své povinnosti z důvodu nemocenské
a mateřské dovolené. Zbývající tři technici stavebního úřadu nejsou schopni zajistit výkon
státní správy v zákonem požadovaných lhůtách a kvalitě, z důvodu nedostatku potřebného
času k jejich řešení.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí sdělení SÚ Sokolnice ohledně personální situace.
RO ukládá starostovi opětovně vyhlásit výběrové řízení na referenta SÚ.
Hlasování: 5/0/0
03. Žádost o úplatný převod zemědělského pozemku
Žadatel požádal obec, o pomoc při získání pozemku p.č. 2284, k. ú. Sokolnice, z majetku
státu do majetku žadatele. Dle vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský
kraj při převodu zemědělských pozemků, s nimiž je Státní pozemkový úřad příslušný
hospodařit, je postupováno dle zákona č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu,
ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 10, odst. 1, zákona č. 503/2012 Sb., „Státní pozemkový úřad převede, na základě
písemné žádosti obce, do jejího vlastnictví zemědělský pozemek nebo jeho oddělenou část
v podobě parcely nacházející se v jejím katastrálním území v zastavěném území nebo
v zastavitelné ploše, který je pravomocným rozhodnutím o umístění stavby určen k zastavění
stavbou ve prospěch této obce“.
Další možností převodu pozemku je převod podle § 17 odst. 3, písm. d) zák. č. 229/1991 Sb.,
směna za jiné nemovitosti (jedná se o nenárokový převod).
Vzhledem k tomu, že nejsou splněny výše uvedené podmínky nárokového převodu uvedené
v zákonu č. 503/2012 Sb., nebude obec žádat SPÚ o převod pozemku p.č. 2284,
k.ú. Sokolnice do majetku obce.
Návrh na usnesení:
RO neschvaluje požádat SPÚ o bezúplatný převod pozemku p.č. 2284 k.ú. Sokolnice
do majetku obce.
RO ukládá místostarostce do 30.05.2019 sdělit žadateli rozhodnutí rady obce.
Hlasování: 5/0/0
04. Deratizace kanalizační sítě (dešťové) obce
RO obdržela od společnosti Deratizace4D, s.r.o., Heyrovského 607/5, 635 00 Brno, nabídku
na deratizaci dešťové kanalizační sítě obce. Deratizace kanalizační sítě se provádí umístěním
deratizační nástrahy do šachet (kulaté kanály) nebo vpustí (mříže).
Návrh na usnesení:
RO schvaluje návrh a text Smlouvy o dílo na práce prováděné v oblasti deratizace,
varianta 1 (deratizace silničních vpustí, bez „nových částí“ – cca 139 ks).
RO ukládá starostovi do 30.05.2019 uzavřít smlouvu o dílo na práce prováděné v oblasti
deratizace, varianta 1.
Hlasování: 2/2/1
Usnesení nebylo přijato
05. Přípojka do splaškové kanalizace ul. U Rybníka
RO obdržela žádost VAS a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu splaškové
kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici U Rybníka č.p. ...... do splaškové kanalizace.
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Návrh na usnesení:
RO souhlasí s navrženou trasou splaškové kanalizační přípojky od rodinného domu v ulici
U Rybníka č.p. ...... do splaškové kanalizace.
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici U Rybníka č.p. ..... do splaškové kanalizace.
RO ukládá místostarostce do 30.05.2019 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: 5/0/0
06. Vývoj stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku
RO obdržela aktuální informace o dění v rámci vývoje stavby I. etapy cyklostezek
na Šlapanicku. Úseky (vč. délky), které budou v rámci této I. etapy realizovány: D2 Slatina
– Šlapanice (2,302 km), D41 Ponětovice – Kobylnice (1,293 km), R2 Kobylnice – Sokolnice
(2,705 km), R2 02 Sokolnice – Telnice (0,454 km). Předpokládaná hodnota zakázky činila
41,150.000,00 Kč bez DPH. Příjem nabídek do výběrového řízení byl ukončen ke dni
23.04.2019. Nejnižší nabídkou, která byla ve VZ obdržena je nabídka od společnosti
Swietelsky stavební, s.r.o. ve výši 35 980 847,97 Kč bez DPH. Po zasedání hodnotící komise
byla společnost vyzvána k doložení příslušných dokladů, a pokud bude vše v pořádku, bude
vybrána jako vítězný dodavatel. Dle zadávací dokumentace je předpoklad zahájení stavby
uveden k termínu 01.07.2019. Vše bude však záležet na jednání s vybraným dodavatelem.
Prozatím se ještě stále čeká na vydání pravomocného stavebního povolení, nicméně
dle informací ze stavebního úřadu by mělo být v pozitivním případě vydáno v polovině
května.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí informace o vývoji stavby I. etapy cyklostezek na Šlapanicku.
Hlasování: 5/0/0
07. E.ON – VB na rozšíření sítě NN ………
RO v minulosti schválila smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni na stavbu nazvanou
„Sokolnice, rozš. kNN ………… K/850“, za účelem umístění distribuční soustavy (kabelové
vedení NN, přípojková skříň a rozpojovací skříň). Nyní obec obdržela, na výše uvedenou
stavbu, návrh smlouvy o věcném břemeni č. HO-014330054158/002.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o věcném břemeni č. HO-014330054158/002
na stavbu nazvanou „Sokolnice, rozš. kNN ………. K/850“.
RO ukládá starostovi do 30.05.2019 podepsat smlouvu o věcném břemeni
č. HO-014330054158/002 na stavbu nazvanou „Sokolnice, rozš. kNN ………. K/850“.
Hlasování: 5/0/0
08. Rozšíření kamerového systému
RO obdržela od společnosti COMIPEX spol. s r.o. CN sekundárního kamerového serveru.
Kapacita obou serverů by se tak zvýšila o 50% oproti stávajícímu stavu. Data v obou
serverech by byla vždy chráněna proti výpadku nějakou formou RAID pole. Původně
zamýšlené přidání řadiče RAID 5 do původního serveru bohužel není možné.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN od společnosti COMIPEX spol. s r.o. na rozšíření kamerového
systému.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 vystavit objednávku spol. COMIMPEX, spol.
s r.o. dle schválené CN na rozšíření kamerového systému.
Hlasování: 5/0/0
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09. Připojení kamery na ul. Zahradní
RO obdržela od společnosti VIVO CONNECTION, spol. s r. o. CN pro připojení kamery na
MŠ. Předmětem nabídky je příprava trasy pro kabely NN a SLP potřebné pro připojení
kamerového bodu na MŠ na ulici Zahradní. Součástí je i příprava optických kabelů
potřebných pro napojení rozvaděče z nejbližší kabelové komory na křižovatce ulic Zahradní
a Podešvova. Taktéž zahrnuje přípravu trasy pro kabely UTP pro připojení kamery na školce
i na ulici Zahradní. Nabídka nezahrnuje natažení kabelu NN, jeho zakončení a připojení
k rozvodné síti.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na připojení kamery na ul. Zahradní, s termínem realizace
ihned.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 vystavit objednávku spol. VIVO CONNECTION,
spol. s r.o. dle schválené CN na připojení kamery na ul. Zahradní.
Hlasování: 5/0/0
10. DPP na výkon koordinátora Youth Eco Parliament
Vzhledem ke skutečnosti, že se obec stala partnerem mezinárodního uskupení Visegrádských
zemí (V4) a již byla zahájena realizace projektu mezinárodního Dětského eko-parlamentu,
je potřeba zajištění osoby, jejž by koordinovala veškeré činnosti spojené s tímto projektem.
Jednacím jazykem pro písemnou i ústní formu je výhradně angličtina.
Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody s p. …………………., členem Komise
pro mezinárodní vztahy, o provedení práce koordinátora projektu mezinárodního Dětského
eko-parlamentu uskupení Visegrádských zemí (V4). Náklady na činnost tohoto koordinátora
budou hrazeny výhradně z finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu projektu určených
k tomuto účelu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh dohody o provedení práce koordinátora projektu
mezinárodního Dětského eko-parlamentu uskupení Visegrádských zemí (V4).
RO ukládá starostovi do 31.05.2019 uzavřít DPP s p. ………………………… na činnost
koordinátora projektu mezinárodního Dětského eko-parlamentu uskupení Visegrádských zemí
(V4).
Hlasování: 4/0/0
Starosta nehlasoval
11. Realizace bezplatného Wi-Fi připojení v obci
RO byl předložena cenová nabídka na realizaci bezplatného Wi-Fi připojení v obci.
Na budovu kapličky by byly umístěny 3 sektorové antény, které by vykrývaly požadované
prostory (před Sokolovnou, před S-pasáží a před autobusovou zastávkou u OÚ). Dosah
cca 100 m. Drobný materiál a montážní práce by byly hrazeny ze strany obce. Konektivitu
a využití technologie (cloudkey control pro AUSTERLITZ FREE, hotspot captictiv screen
- ochrana proti nepovolenému připojení/zneužití - provozní řád, monitoring apod.) by hradila
a provozovala spol. VIVO CONNECTION, spol. s r.o.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořízení Wi-Fi připojení v obci dle předložené CN, s termínem realizace ihned.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 vystavit objednávku spol. VIVO CONNECTION,
spol. s r.o. na pořízení Wi-Fi připojení v obci dle schválené CN.
Hlasování: 3/1/1
12. Schválení účetní závěrky ZŠ Sokolnice za rok 2018
Radě obce byla předložena ke schválení účetní závěrka ZŠ Sokolnice za rok 2018.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje účetní závěrku ZŠ Sokolnice za rok 2018.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 informovat účetní o schválení účetní závěrky
ZŠ Sokolnice za rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
13. Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice za rok 2018
Radě obce byl předložen ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku
ZŠ Sokolnice za rok 2018.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice za rok 2018.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 informovat účetní o schválení návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice za rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
14. Schválení účetní závěrky MŠ Sokolnice za rok 2018
Radě obce byla předložena ke schválení účetní závěrka MŠ Sokolnice za rok 2018.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje účetní závěrku MŠ Sokolnice za rok 2018.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 informovat účetní o schválení účetní závěrky
MŠ Sokolnice za rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
15. Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ Sokolnice za rok 2018
Radě obce byl předložen ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku
MŠ Sokolnice za rok 2018.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku MŠ Sokolnice za rok 2018.
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.05.2019 informovat účetní o schválení návrhu na rozdělení
hospodářského výsledku MŠ Sokolnice za rok 2018.
Hlasování: 5/0/0
16. Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny řediteli základní školy. Odměna se hradí
z prostředků určených na platy MŠMT ČR.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh na odměnu řediteli Základní školy Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové do 24.05.2019 informovat ředitele ZŠ o schválení odměny.
Hlasování: 4/0/0
Pan Tomáš Struška nehlasoval
17. Žádost o finanční podporu provozu Linky bezpečí, z. s.
Linka bezpečí, z. s. požádala, dne 06.05.2019, o příspěvek ve výši 10.000,- Kč na podporu
provozu linky. 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 Lince bezpečí, z. s.
RO ukládá místostarostce do 24.05.2019 informovat Linku bezpečí, z. s. o neschválení
poskytnutí příspěvku na provoz v roce 2019. Současně jej upozornit, že požadavky
do rozpočtu obce je nutné doručit obci ve stanoveném termínu předcházejícího roku. Termín
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je vždy zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce. Termín příjmu žádostí
na rok 2020 bude s největší pravděpodobností zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
Sokolnice od 06/2019.
Hlasování: 5/0/0
18. Doplnění dopravního značení na ul. Zahradní, ul. Nová a ul. Niva
Na ulici Zahradní, je směrem k rybníku jednosměrný provoz, ale v praxi je tato komunikace
hojně využívána cyklisty, a to i dětmi, také v protisměru. Je to logické, že využívají tuto
relativně málo frekventovanou cestu v obou směrech, protože nejbližší obousměrné silnice
jsou, zvláště ve všední dny, auty silně vytíženy. Místní, kteří situaci dobře znají, s cyklisty
v tomto úseku počítají, ale ani to nevylučuje možnost případné dopravní kolize s cyklisty
v protisměru. Pokud by však došlo k dopravní nehodě s majetkovou škodou nebo dokonce
zraněním, budou příslušné orgány postupovat striktně podle zákona a vinu ponese v prvé řadě
účastník silničního provozu, který vjel do protisměru, tedy cyklista. Přitom příslušná vyhláška
s takovým provozem počítá a stačí doplnit stávající značení dodatkovými tabulkami, které
provoz cyklistů v obou směrech uvedou do souladu s legislativou. Obdobná situace
je i na ulici Nová a Niva.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s doplněním navrhovaného dopravního značení v ul. Zahradní, ul. Nová a ul.
Niva o dodatkové tabulky „Jízda cyklistů v protisměru“ a „Vjezd cyklistů v protisměru
povolen“.
RO ukládá místostarostce do 30.05.2019 zaslat požadavek Ing. Otevřelovi, aby zajistil
projednání návrhu s PČR a v případě odsouhlasení podal u MÚ Šlapanice žádost o stanovení
příslušného dopravního značení v ul. Zahradní, ul. Nová a ul. Niva.
Hlasování: 5/0/0
19. Oprava kanalizačních poklopů
VAS, a.s. provedla revizi kanalizačních poklopů na ul. Kaštanová a u 4 ks, z důvodu jejich
hlučnosti při přejíždění vozidly, doporučila výměnu za nové (nový poklop a oprava živice).
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na výměny 4 ks kanalizačních poklopů na ul. Kaštanová.
RO ukládá paní Hrdličkové do 24.05.2019 zaslat VAS, a.s. objednávku na výměnu
4 ks kanalizačních poklopů na ul. Kaštanová.
Hlasování: 5/0/0
20. Žádost o zábor obecního pozemku
Manželé …………………… požádali obec o povolení k umístění mobilního oplocení
na pozemku p.č. 1090/1 k.ú. Sokolnice, ve vzdálenosti cca 1 m od stěny RD č.p. ……
(v rámci jeho rekonstrukce) za účelem zabezpečení stavby.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s umístěním mobilního oplocení na pozemku p.č. 1090/1, k.ú. Sokolnice,
ve vzdálenosti cca 1 m od stěny RD č.p. ……. za účelem zabezpečení stavby, po dobu
do 10.06.2019.
RO ukládá místostarostce do 24.05.2019 sdělit žadateli souhlas RO s umístěním mobilního
oplocení na pozemku p.č. 1090/1k.ú. Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
Program dalších akcí:
Pátek

24. května 2019

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 5 (uzávěrka 09.05.2019)

Čtvrtek

30. května 2019

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Úterý

11. června 2019

Veřejné zasedání ZO
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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

Čtvrtek

19. září 2019

Zasedání obecní rady

V 14.50 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.

Zápis vyhotovila dne 17.05.2019 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová v. r.

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Struška v.r.

Starosta obce:

Libor Beránek v.r.

