
                          
ZÁPIS 

z 25. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 14.11.2019 v kanceláři 
starosty obce. Začátek v 13.00 hodin. 

 
Přítomni členové rady 

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

Omluveni 
 

 
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. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Rozpočet obce na rok 2020 
02. DPP s pí ……………………….  
03. DPP s p. …………………..  
04. Jmenování členů školské rady  
05. E.ON – SoSB VB rozšíření sítě NN ……………..  
06. Oslavy 30. výročí 17. listopadu  
07. Změna ceny za odpady v roce 2020 
08. Rozpočtové opatření č. 08/2019 
09. Vodné a stočné v roce 2020 
10. Vyhotovení PD na splaškovou kanalizaci v ul. Mlýnisko  
11. Směnná smlouva – manželé ………………. 
12. Rekonstrukce ulice Pod Stráží 
13. Změna termínu schůze rady obce  
14. Inventarizace dřevin ve vybraných lokalitách 
15. Zadávací dokumentace – rekonstrukce ul. Zámecká 

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

 

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání, ověřovatelem zápisu Tomáše Strušku.  
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Rozpočet obce na rok 2020  
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2020.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou podobu návrhu rozpočtu, který bude předložen zastupitelstvu  
k projednání a schválení. 
RO ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu nejbližšímu zasedání zastupitelstva. 
RO ukládá paní Hamanové do 21.11.2019 zveřejnit návrh rozpočtu. 
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RO ukládá paní Hamanové do 21.11.2019 zaslat návrh rozpočtu finančnímu výboru  
(v elektronické podobě) k projednání. 
RO žádá finanční výbor, aby do 05.12.2019 zaslali písemně vyjádření k předloženému návrhu 
rozpočtu. 
Hlasování: 5/0/0 
 
02. DPP s …………………….  
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění paní ……………………., která vede 
kroniku obce 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP s paní ……………………….. dle návrhu. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 22.11.2019 připravit DPP s paní …………………….. 
RO ukládá starostovi do 29.11.2019 uzavřít DPP s paní ……………………….  
Hlasování: 5/0/0 
 
03. DPP s panem …………………………  
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění pana …………………………, který bude 
provádět ozvučení akce rozsvícení vánočního stromu.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP s panem …………………… návrhu. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 22.11.2019 připravit DPP s panem …………………...  
RO ukládá starostovi do 29.11.2019 uzavřít DPP s panem ……………………….  
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Jmenování členů školské rady   
Ředitel ZŠ Sokolnice požádal o jmenování dvou členů školské rady při ZŠ Sokolnice na další 
tříleté funkční období. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce Sokolnice projednala v souladu s  § 167 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, 
jmenování členů školské rady Základní školy Sokolnice, jejímž je zřizovatelem a jmenuje 
s účinností od 01.12.2019 Ing. Filipa Debefa, bytem …………………… a pana Luboše Krále 
.…………………. členem školské rady Základní školy Sokolnice. 
RO ukládá místostarostce informovat do 22.11.2019 ředitele školy, Ing. Filipa Debefa a pana 
Luboše Krále o rozhodnutí rady obce.  
Hlasování: 4/0/0 
Pan Tomáš Struška uvedl, že je v tomto bodě podjatý a nehlasoval. 
 
05. E.ON – SoSB VB rozšíření sítě NN …………………..  
Společnost E.ON, zastoupená společností ELSPACE s.r.o. Brno, zaslala žádost o vyjádření  
na stavbu nazvanou „Sokolnice, rozš. NN, ………………. K1306/1“ a zároveň návrh 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Cena za věcné břemeno však není v 
souladu s platným ceníkem obce, parcelní čísla pozemků na situačním výkresu nesouhlasí  
s parcelními čísly uvedenými v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Žadatel byl vyzván k doplnění požadovaných údajů.  
Návrh na usnesení:  
RO přerušuje projednávání žádosti o vyjádření na stavbu nazvanou „Sokolnice, rozš. NN, 
………………K1306/1“ z důvodu nepředložení požadovaných údajů. 
Hlasování: 5/0/0 
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06. Oslavy 30. výročí 17. listopadu  

V neděli 17. 11. 2019 se u příležitosti 30. výročí 17. listopadu uskuteční, za spoluúčasti obce, 
vzpomínková akce. V 17.00 hodin se uskuteční bohoslužba slova v zámecké kapli,  
v 17.20 hodin vyjde průvod se svícemi a lucernami od kaple ke kapličce na návsi, kde bude 
probíhat program (státní hymna, proslov starosty obce, svařené víno pro účastníky akce). 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje úhradu nákladů na vzpomínkovou akci u příležitosti 30. výročí 17. listopadu 
v maximální výši 5.000,- Kč. Náklady na akci budou propláceny na základě předložených 
dokladů.  
RO ukládá paní Hrdličkové informovat organizátory akce o schválení úhrady nákladů  
v maximální výši 5.000,- Kč na vzpomínkovou akci u příležitosti 30. výročí 17. listopadu. 
Hlasování: 5/0/0   
 
07. Změna ceny za odpady v roce 2020  

Společnost SUEZ předložila RO ke schválení Dodatek č. 1 a Přílohu č. 3 ke Smlouvě o dílo  
č. 140621316, nové ceníky za svoz komunálního odpadu a odpadů ze sběrného dvora na rok 
2020 a CN na přepravu kontejnerů – sólo.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 140621316, kterým se ruší 
odstavec 1.3 z článku II. Předmětu smlouvy a dále upravuje svoz velkoobjemových 
kontejnerů výhradně vozidlem v soupravě.  
RO schvaluje Přílohu č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 140621316 – ujednání smluvních stran,  
na jehož základě objednatel pověřuje výkonem některých smluvních povinností ze smlouvy, 
kterou má uzavřenou se spol. EKO-KOM, zhotovitele, s platností od 01.01.2020. 
RO schvaluje Ceník číslo 1 (tj. sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu  
z popelnic) ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 140621316 s platností  
od 01.01.2020.  
RO schvaluje Ceník číslo 2 (tj. sběr, svoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů 
ze sběrného dvora) ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 140621316  
s platností od 01.01.2020. 
RO schvaluje Ceník číslo 3 (tj. sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek komunálního 
odpadu ze sběrného dvora) ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 
140621316 s platností od 01.01.2020. 
RO schvaluje Ceník číslo 4 (tj. sběr, svoz, dotřídění a využití využitelných složek 
komunálního odpadu – žluté pytle) ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 
140621316 s platností od 01.01.2020. 
RO neschvaluje předloženou cenovou nabídku na přepravu kontejnerů – sólo. 
RO ukládá starostovi do 30.11.2019 podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 140621316, 
Přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo č. 140621316, ceníky č. 1 – 4 za svoz komunálního odpadu  
a odpadů ze sběrného dvora v roce 2020. 
Hlasování: 5/0/0 
 
08. Rozpočtové opatření č. 08/2019  
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 08/2019. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 08/2019. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 22.11.2019 informovat účetní obce o schválení rozpočtového 
opatření č. 08/2019. 
RO ukládá místostarostce do 13.12.2019 zveřejnit rozpočtové opatření č. 08/2019 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 
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09. Vodné a stočné v roce 2020 
Vodárenská akciová společnost, a.s. předložila radě obce ke schválení kalkulaci vodného  
a stočného na rok 2020.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou kalkulaci vodného a stočného na rok 2020.  
RO ukládá místostarostce do 22.11.2019 sdělit Vodárenské akciové společnosti, a.s. schválení 
kalkulace vodného a stočného na rok 2020.   
Hlasování: 5/0/0 
 
10. Vyhotovení PD na splaškovou kanalizaci v ul. Mlýnisko     
VAS, a.s. předložila CN na vyhotovení PD na rozdělení splaškové a dešťové kanalizace 
v ulici Mlýnisko. Stavba souvisí také s projektem polyfunkčního domu – projekt realizuje 
BKN spol. s.r.o. Z jednání vyplynula nutnost oddělení splaškových a dešťových vod 
v lokalitě, položení splaškové stoky, dvou větví sdružených splaškových přípojek (nutný 
podrobný průzkum cca 7 nemovitostí, předpokládá se součinnost obce), případně nachystání 
části dešťové přípojky pro polyfunkční dům. Rozsah stavby je potřeba geodeticky zaměřit 
(pokud bude k dispozici aktuální zaměření, toto nebude zahrnuto do ceny).  
CN obsahuje vypracování jednostupňové PD v rozsahu pro stavební povolení + položkový 
rozpočet a výkaz výměr (součástí PD budou vyjádření správců sítí a dotčených organizací)  
a geodetické zaměření polohopisu a výškopisu v trase navržených vedení. 
Součástí CN je i samostatná nabídka na vyřízení stavebního povolení (při vyřizování souhlasů 
vlastníků dotčených parcel VAS, a.s. předpokládá spolupráci se zástupci obce). 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou CN na vyhotovení jednostupňové PD v rozsahu pro stavební 
povolení + položkový rozpočet a výkaz výměr na stavbu splaškové kanalizace v ulici 
Mlýnisko. 
RO schvaluje vyřízení stavebního povolení na stavbu splaškové kanalizace v ulici Mlýnisko.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 22.11.2019 zaslat VAS, a.s. objednávku na vyhotovení PD  
a vyřízení stavebního povolení na stavbu splaškové kanalizace v ulici Mlýnisko.  
Hlasování: 5/0/0 
 
11. Směnná smlouva – manželé ……………… 
ZO v minulosti schválilo směnu pozemků mezi obcí Sokolnice a vlastníky garáží 
nacházejících se vpravo na začátku obce při příjezdu směrem od Brna. Manželé …………….. 
………….. nyní předložili RO ke schválení směnnou smlouvu, kdy obec bezúplatně převede  
do vlastnictví manželů ………………. pozemky nově označené GP jako p.č. 3160/163 (o 
výměře 1 m2) a manželé ……………… převedou bezúplatně do majetku obce Sokolnice 
pozemek p.č. 3160/121 (o výměře 3 m2).  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření směnné smlouvy s manžely ………………..  
RO ukládá starostovi do 15. 11. 2019 uzavřít směnnou smlouvu s manžely ……………...  
Hlasování: 5/0/0 
 
12. Rekonstrukce ulice Pod Stráží 
Obec v minulosti zadala zpracování PD na rekonstrukci ulice Pod Stráží. Dne 25.06.2019  
se na OÚ uskutečnila koordinační schůzka s občany, kterých se bezprostředně dotýká 
zamýšlená rekonstrukce této ulice. Závěrem bylo dohodnuto, že projektant provede revizi 
posouzení celkového počtu stání, navržených v rekonstruovaném území a v případě upraví – 
sníží jejich počet v PD. Dále na základě požadavku přítomných občanů měl projektant 
projednat na PČR a silničně správním úřadu, odb. výstavby při MÚ Šlapanice, možnost 
umístění dopravní značky IP 26a „Obytná zóna”. O výsledku projednání byli následně 
seznámeni všichni občané z dané lokality, kteří o to projevili zájem. Nyní starosta obdržel  
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od jednoho z občanů další podnět k řešení změny PD z hlediska počtu a umístění parkovacích 
míst. 
Návrh na usnesení: 
RO vzala na vědomí podnět k řešení změny PD z hlediska počtu a umístění parkovacích míst, 
nicméně nesouhlasí s aktuálním přerušením vyřízení příslušného povolení k realizaci stavby  
dle stávající PD.  
RO ukládá starostovi zjistit informaci u projektanta, zda by bylo možné měnit PD  
i po vyřízení příslušného povolení k realizaci stavby v rozsahu - dle zaslaného podnětu, či zda  
by bylo nutné zpracovat novou PD, k ní získat nové souhlasy všech dotčených orgánů  
a opětovně vyřídit příslušná povolení k realizaci stavby.  
RO ukládá L. Královi, zastupiteli obce Sokolnice, který je občanem předmětné lokality,  
aby v termínu do 31.12.2019 předložil RO průzkum veřejného mínění občanů z tohoto území, 
zda pokračovat v realizaci projektu dle zpracované PD, resp. zda realizaci přerušit a začít 
pracovat na úpravě PD (snížení počtu parkovacích míst a jejich rozmístění) dle zaslaných 
podnětů či získaných připomínek.  
Hlasování: 5/0/0 
 
13. Změna termínu schůze rady obce 
RO byl předložen návrh na změnu termínu schůze rady obce dne 19.12.2019.      
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje změnu termínu schůze rady obce ze čtvrtka 19. 12. 2019 na úterý 17. 12. 2019.  
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Inventarizace dřevin ve  vybraných lokalitách  
Na základě poptávky obce předložila spol. FAA - FLORIST ART AGENCY, Tržiště 75, 682 
01 Vyškov, IČO: 15238725 cenovou nabídku na provedení inventarizace dřevin ve vybraných 
lokalitách v obci. Jedná se o lokalitu hřbitova, okolo návesního rybníka, celá ulice 
Masarykova a lokalita okolo Zlatého potoka.  Inventarizace bude rozšířena o způsob ošetření 
a provedení patřičných opatření a zásahů.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na provedení inventarizace dřevin ve vybraných 
lokalitách v obci.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 22.11.2019 zaslat spol. a.s. FAA - FLORIST ART AGENCY, 
Tržiště 75, 682 01 Vyškov, IČO: 15238725 objednávku na provedení inventarizace dřevin  
ve vybraných lokalitách v obci.   
Hlasování: 5/0/0 
 
15. Zadávací dokumentace – rekonstrukce ul. Zámecká 
Společnost RTS, a. s. Lazaretní 13, Brno, bude provádět administraci zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem: „SOKOLNICE - rekonstrukce ulice Zámecká“. 
V rámci této zakázky vypracovala zadávací dokumentaci (Svazek 1 - Výzva k podání nabídky 
a Podmínky a požadavky, Svazek 1 příloha - Formulář pro uvedení podílu poddodavatelů, 
Svazek 1 příloha - Krycí list nabídky, Svazek 2 - Požadavky na kvalifikaci dodavatelů, 
Svazek 2 příloha - Formulář pro uvedení referenčních zakázek, Svazek 2 příloha - Vzor 
čestného prohlášení dodavatele a Svazek 3 - Vzor smlouvy o dílo) a předložila ji obci ke 
schválení.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na zakázku malého rozsahu na stavební 
práce s názvem: „SOKOLNICE – rekonstrukce ulice Zámecká“. 
RO ukládá starostovi do 15.11.2019 informovat společnost RTS, a. s. o schválení zadávací 
dokumentace.  
Hlasování: 5/0/0 
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Program dalších akcí: 

Pátek  22. listopadu 2019 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 11  (uzávěrka 07.11.2019) 

Čtvrtek 28. listopadu 2019 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Středa 11. prosince 2019 Veřejné zasedání ZO 

Pátek  13. prosince 2019 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 12  (uzávěrka 25.11.2019) 

Čtvrtek 17. prosince 2019 Zasedání obecní rady  

 
V 15.40 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zápis vyhotovila dne 15.11.2019 Ivanka Hamanová      
 
 
Zapsala:    Ivanka Hamanová, v. r.  
 
Ověřovatel zápisu:  Tomáš Struška, v. r. 
 
Starosta obce:    Libor Beránek , v. r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


