
                         
ZÁPIS 

 
z 26. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 28.11.2019 v kanceláři 
starosty obce. Začátek v 18.00 hodin. 
 

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

Přítomni zastupitelé 
Josef Chudáček, Marie Fojtů, Zdeněk Jirgala, Jiří Macenauer, 
Pavel Novák, Radek Palán,  

Omluveni  Petr Mifek, Jarmila Šustrová, Luboš Král, Jiřina Chudáčková 

 
V 18.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen 
Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. Pan Zdeněk Jirgala  
se omluvil a přišel později. 
 
I. INFORMACE 
01. Katastrální úřad – rozhodnutí o neprovedení opravy chyby v údajích KN (p. ………….) 
02. KÚ JmK – povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů medvěda hnědého  

a rysa ostrovida  
03. Seznámení s vytyčením hranic pozemků  
04. KÚ JmK – souhlas k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů  
05. KÚ Jmk – oznámení zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky ze zákazů pro účel 

plošné aplikace rodenticidu Stutox II 
06. Ohlášení výkopových prací 
07. Rekonstrukce ulice Pod Stráží – posouzení celkového počtu stání  
08. KÚ JmK – zrušení závazného stanoviska MěÚ Šlapanice k záměru „Výrobní areál MPS 

Gradior s.r.o., Sokolnice“ 
09. KÚ JmK – zrušení závazného stanoviska MěÚ Šlapanice k záměru “Skladová hala 

s provozovnou“ 
10. Shrnutí činnosti knihoven v regionu Brno – venkov za rok 2018 
11. Zápis z metodické návštěvy knihovny Sokolnice   
 

II. K PROJEDNÁNÍ 

01. Rozpočet obce na rok 2020    
02. E.ON – SoSB VB rozšíření sítě NN ……………  
03. Souhlas s používáním loga obce  
04. Smlouva s Újezdem – nadstandard IDS  
05. SAKO – dodatek ke smlouvě 
06. Žádost o souhlas se zapůjčením klubovny SDH  
07. Žádost o schválení splátkového kalendáře 
08. E.ON stavba kabelových rozvodů u rozvodny  

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

 
 



 
 

2

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání, ověřovatelem zápisu Vladimíra Kotolana  
a bere na vědomí poskytnuté informace a provedenou kontrolu úkolů. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Rozpočet obce na rok 2020  
Rada projednala v posledním kole návrh rozpočtu na rok 2020.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou podobu návrhu rozpočtu na rok 2020, který bude předložen 
zastupitelstvu k projednání a schválení. 
RO ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu nejbližšímu zasedání zastupitelstva.  
Hlasování: 4/0/0 
 
Rozpočet obce na rok 2020 byl projednáván na závěr schůze. Pan Richard Janoušek 
nehlasoval, protože již nebyl přítomen.   
 
02. 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 nebyla v souladu  
s platným ceníkem obce, a proto rada obce projednávání tohoto bodu přerušila a požádala  
o opravu ceny za věcné břemeno v návrhu smlouvy o smlouvě budoucí. Nyní spol. ELSPACE 
s.r.o. Brno předložila nový návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.    
Návrh na usnesení: 
RO nemá výhrady ke stavbě nazvané „Sokolnice, rozš. NN, …………. K1306/1“.   
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 
1030054436/001 mezi obcí a E.ON Distribuce a.s. 
RO ukládá místostarostce do 13.12.2019 informovat žadatele o schválení smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene číslo 1030054436/001 mezi obcí a E.ON Distribuce a.s.  
RO ukládá starostovi do 18.01.2020 podepsat smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene číslo 1030054436/001 mezi obcí a E.ON Distribuce a.s.  
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Souhlas s používáním znaku obce     
Zájmová skupina používající název „Motogang Sokolnice“ požádala radu obce  
o udělení souhlasu s použitím znaku obce Sokolnice v logu jejich skupiny.   
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s použitím znaku obce Sokolnice v logu skupiny „Motogang Sokolnice“  
dle předloženého návrhu. Žadatel bude zároveň upozorněn, že v případě nevhodného použití 
znaku obce si rada obce vyhrazuje právo vzít udělený souhlas zpět.  
RO ukládá místostarostce do 13.12.2019 sdělit žadateli souhlas s použitím znaku obce 
Sokolnice v logu skupiny „Motogang Sokolnice“. 
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Schválení nadstandardu IDS JMK - půlnoční autobus.    
Tak jako každý rok byl i letos předložen RO návrh na poskytování služby nadstandardního 
spoje noční autobusové linky pro rok 2020, za částku 69.625,- Kč. Jedná se o večerní spoj 
N95 (s odjezdem ve 23.30 z Brna). Objednavatelem je město Újezd u Brna (smlouva mezi 
městem Újezd u Brna a spol. KORDIS JMK). Město Újezd u Brna zároveň předložilo 
smlouvu o zajištění nadstandardu IDS. 
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Návrh na usnesení: 
RO schvaluje poskytování služby nadstandardního spoje noční autobusové linky  
pro rok 2020, za částku 69.625,- Kč. 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o zajištění nadstandardu IDS mezi městem Újezd  
u Brna a obcí Sokolnice.  
RO ukládá místostarostce do 13.12.2019 sdělit městu Újezd u Brna a společnosti KORDIS 
JMK schválení poskytování služby nadstandardního spoje noční autobusové linky pro rok 
2020.   
RO ukládá starostovi uzavřít do 20.12.2019 smlouvu o zajištění nadstandardu IDS mezi 
městem Újezd u Brna a obcí Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
 
05. SAKO – dodatek ke smlouvě  
Společnost SAKO Brno, a.s. předložila Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 430147 o dodávkách  
a převzetí spalitelného odpadu do ZEVO SAKO Brno, a.s., kterým se mění Smlouva  
o dodávkách spalitelného odpadu č. 430147 ze dne 17.10.2019 (dále jen Smlouva) tak,  
že příloha č. 3 Smlouvy se s účinností ke dni 31.12.2019 ruší, a nově se s účinností  
od 01.01.2020 nahrazuje Přílohou č. 3 – Ceník za příjem odpadů k energetickému využití 
v ZEVO SAKO. Dále společnost předložila přílohu č. 1 ke smlouvě o dodávkách a převzetí 
spalitelného odpadu č. 430147, kterou se rozšiřuje složení a množství dodávaných odpadů.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 430147 o dodávkách a převzetí 
spalitelného odpadu do ZEVO SAKO Brno, a.s. se společností SAKO Brno, a.s.  
RO schvaluje uzavření přílohy č. 1 ke smlouvě č. 430147 o dodávkách a převzetí spalitelného 
odpadu do ZEVO SAKO Brno, a.s. se společností SAKO Brno, a.s.  
RO ukládá starostovi do 13.12.2019 uzavřít Dodatek č. 1 a přílohu č. 1 ke smlouvě č. 430147 
o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu do ZEVO SAKO Brno, a.s. se společností SAKO 
Brno, a.s. 
Hlasování: 5/0/0  
 
06. Žádost o souhlas se zapůjčením klubovny SDH   
SDH Sokolnice požádal o schválení zapůjčení klubovny SDH v prostorách hasičské 
zbrojnice.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zapůjčení klubovny SDH v prostorách hasičské zbrojnice v termínech  
dle předložené žádosti. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu 
k zajištění pořádku nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Porušení pořádku 
může mít vliv na případné příští povolení obdobné akce.   
RO ukládá paní Hrdličkové do 29.11.2019 sdělit žadateli souhlas se zapůjčením klubovny 
SDH v termínech dle předložené žádosti.   
Hlasování: 5/0/0  
 
07. Žádost o schválení splátkového kalendáře  
Žadatelka požádala RO o schválení úhrady dluhu poplatku za svoz komunálního odpadu  
ve výši 14.100,- Kč formou splátkového kalendáře. Od listopadu 2019 by žadatelka splácela 
1500,- Kč měsíčně.   
Návrh na usnesení 
RO schvaluje úhradu dluhu poplatku za komunální odpad formou splátkového kalendáře. 
RO ukládá starostovi do 06.12.2019 uzavřít s žadatelkou dohodu o uznání závazku k úhradě 
dluhu poplatku za svoz komunálního odpadu s tím, že v případě prodlení s jedinou splátkou 
bude zbývající dluh předán k vymáhání exekutorovi.       
Hlasování: 5/0/0 
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08. E.ON – stavba kabelových rozvodů u rozvodny   
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 
nazvanou „TR Sokolnice ČOV a VH (elektro)".  Nyní společnost E.ON Distribuce, a.s. 
zastoupená společností MDP GEO, s.r.o. předložila ke schválení návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene č.  VVN – 014330056991/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. VVN – 014330056991/001. 
RO ukládá místostarostce do 13.12.2019 informovat žadatele o schválení smlouvy č. VVN-
014330056991/001mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
RO ukládá starostovi do 20.12.2019 uzavřít smlouvu č. VVN-014330056991/001mezi 
společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
V 19.05 se p. Richard Janoušek omluvil a odešel.  
 
III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 11. 12. 2019, od 18.00 h, v kavárně restaurace 
U Husara, v obci Sokolnice.  
 
01. Rozpočet obce na rok 2020   
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
02. Program rozvoje obce Sokolnice na období 2016 – 2021     
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
03. Žádost Domova pro seniory Sokolnice – změna čerpání dotace       
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
04. OZV poplatek za odpad  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
05. OZV o místním poplatku ze psů  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
06. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
07. OZV o místním poplatku z pobytu  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 

 
08. OZV za odpad  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
09. LONT STAVINVEST – schválení návrhů smluv  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
10. Mimořádná odměna starostovi obce  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
Starosta nehlasoval 
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11. Mimořádná odměna místostarostce obce  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
Místostarostka nehlasovala 
 
12. Podání žádosti o poskytnutí dotace – dětská hřiště  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
13. Odkup pozemku p.č. 1691/44    
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
14. Odkup pozemku p.č. 1691/50 a části pozemků p.č. 1691/51 a 1691/45    
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
15. Informativní zprávy    
Rada obce doporučuje starostovi informovat veřejnost o činnosti rady, zejména: 

 Rekonstrukce ul. Zámecká 
 Rekonstrukce ul. Pod Stráží 
 Rekonstrukce VO a MR – kabelizace obce 

 

Program dalších akcí: 

Středa 11. prosince 2019 Veřejné zasedání ZO 

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

Úterý  17. prosince 2019 Zasedání obecní rady  

Čtvrtek  09. ledna 2020 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 23. ledna 2020 Zasedání obecní rady 

Pátek  24. ledna 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1  (uzávěrka 09.01.2020) 

Čtvrtek  06. února 2020 Zasedání obecní rady  

 

Ve 20.25 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zápis vyhotovila dne 29.11.2019 Ivanka Hamanová    
 
 
 
Zapsala:    Ivanka Hamanová, v. r.  
 
Ověřovatel zápisu:  Vladimír Kotolan, v. r.  
 
Starosta obce:    Libor Beránek , v. r. 
 
 


