
                         
ZÁPIS 

z 31. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 06.02.2020 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 přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen pan 
Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 

I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Žádost o pronájem pozemku p.č. 2367  
02. Sokolnický košt 2020 
03. E.ON - VB rozš.sítě NN v ulici U Cihelny  
04. E.ON - VB rozš. sítě NN Povkanych 
05. Pronájem pozemku na ul. Nová - ………. 
06. Zkapacitnění MŠ Sokolnice 
07. SUEZ - ceník za vývoz 1100 l nádob ze sběrného dvora  
08. SUEZ - VOK změna ceny za likvidaci papíru 

09. Likvidace jedlých tuků a olejů ve sběrném dvoře  

10. Oznámení akcí konaných v prostorách HZ 

11. ZŠ - odstranění nedostatků zjištěných ČŠI 

12. Žádost Stavebního úřadu Sokolnice 

13. Územní studie P20 lokalita ul. U rybníka  

14. Stavební dozor rekonstrukce ul. Zámecké 

15. E.ON - SoSB VB přeložka kabelu na ul. Zámecké 

16. Rekonstrukce ul. Zámecké – dotace 

17. Dohoda o členství v JSDH 

18. ZUK na rozšíření sítě NN na ul. Šlapanická a Polní  

19. Přípojka plynu na ul. U Cihelny (UNI-EKOSPOL) 

20. Rekonstrukce ulice Pod Stráží 

21. Kácení uschlých stromů  

22. Přípojka plynu na ul. Moravská (……………) 

23. Odkup pozemku p.č. 2728 

24. Dovybavení kanceláře nábytkem  

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

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Vladimíra Kotolana.   
Hlasování: 5/0/0 
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K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Žádost o pronájem pozemku p.č. 2367  
Myslivecký spolek Na Zlatém potoce Sokolnice, požádal RO o pronájem lesního pozemku 
s rybníčkem, p.č. 2367 k.ú. Sokolnice. Záměr pronájmu byl zveřejněn od 13.01.2020  
do 30.01.2020. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2367 o výměře 13.846 m2 
mezi obcí Sokolnice a Mysliveckým spolkem Na Zlatém potoce Sokolnice, za cenu  
1,- Kč/rok.   
RO si vymezuje právo pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 3. měsíců od doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně, bez udání důvodu. Užívání pozemku nemůže být v rozporu 
s účelem využití dle platného ÚP. Nájemní smlouva nezakládá nárok na jakoukoli těžbu 
dřevní hmoty. 
RO ukládá místostarostce do 28.02.2020 informovat zástupce Mysliveckého spolku  
Na Zlatém potoce Sokolnice o schválení pronájmu pozemku p.č. 2367 k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu na pronájem pozemku p.č. 2367 nejpozději   
do 20.03.2020. 
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Sokolnický košt 2020  
Obec obdržela sdělení, že v sobotu 7. března 2020 se v naší obci uskuteční akce „Sokolnický 
košt 2020“. Organizátoři požádali o dar do tomboly - 5ks knih o obci Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje darování pěti kusů knihy Obec Sokolnice do tomboly na akci „Sokolnický košt 
2020“. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 28.02.2020 předat Spolku přátel dobrého vína 
Sokolnice pět kusů knihy Obec Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
03. E.ON – rozšíření sítě NN v ulici U Cihelny    
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 
s názvem: 1030048429 - Sokolnice, rozš. NN, UNIEKOSPOL K1743/1. Nyní společnost 
E.ON Distribuce, a.s. zastoupená společností MDP GEO, s.r.o. předložila ke schválení návrh 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO - 014330058530/001 mezi společností E.ON  
a obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. HO - 014330058530/001. 
RO ukládá místostarostce do 28.02.2020 informovat žadatele o schválení smlouvy  
č. HO - 014330058530/001mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
RO ukládá starostovi do 30.04.2020 uzavřít smlouvu č. HO - 014330058530/001 mezi 
společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
04. E.ON – rozšíření sítě NN …………..     
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 
nazvanou „Sokolnice, rozš. kNN, …………… K1429/2“. Nyní společnost E.ON Distribuce, 
a.s. zastoupená společností MDP GEO, s.r.o. předložila ke schválení návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. HO - 014330058642/002 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
 
 
Návrh na usnesení: 
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RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. HO - 014330058642/002. 
RO ukládá místostarostce do 28.02.2020 informovat žadatele o schválení smlouvy  
č. HO - 014330058642/002mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
RO ukládá starostovi do 30.04.2020 uzavřít smlouvu č. HO - 014330058642/002 mezi 
společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
05. Pronájem pozemku na ul. Nová (…………)    
RO obdržela od pana ……….. žádost o vydání souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka 
pozemku p.č. 1293/2, se stavbou vjezdu k plánované novostavbě rodinného domu na parcele 
číslo ………. a ……… v ulici Nová. Záměr zcizení byl zveřejněn od 14.01.2020 do 
05.02.2020.  
Návrh na usnesení:  
RO bere na vědomí, že pronájem byl zákonným způsobem zveřejněn od 14.01.2020  
do 05.02.2020.  
RO schvaluje výpůjčku části obecního pozemku p.č. 1293/2 o výměře cca 14 m2 panu  
………………………………………………., na dobu neurčitou.  
V případě, že na tomto pozemku bude povolena stavba vjezdu, musí vypůjčitel respektovat 
tyto podmínky:  
a) Vypůjčitel se zaváže, že při zřizování, užívání, opravách a údržbě předmětné stavby 

sjezdu bude šetřit práva vlastníků nemovitosti (pozemku).  
b) Vypůjčitel se zavazuje, že vjezd nebude mít betonové lože, dlažba bude uložena  

do kamení, aby se dala v případě potřeby rozebrat. V okamžiku, kdy tam obec povede 
nějaké sítě, vypůjčitel na vlastní náklady vjezd rozebere, obec zrealizuje sítě a vypůjčitel 
na vlastní náklady uvede vjezd do původního stavu. 

c) Vypůjčitel je povinen, v průběhu výstavby vjezdu, zajistit bezpečnost chodců i vozidel 
v denní i noční době. 

d) Vypůjčitel se zavazuje, že po provedení stavby vjezdu bude prostranství uvedeno  
do původního stavu.   

Smlouvu o výpůjčce do 21.02.2020 připraví místostarostka. 
Smlouvu o výpůjčce do 28.02.2020 uzavře starosta obce. 
RO ukládá místostarostce informovat do 14.02.2020 p. ……………….. o rozhodnutí rady 
obce. 
Hlasování: 5/0/0 
 
06. Zkapacitnění MŠ     
RO, v kontextu plánované výstavby 90 rodinných domů na ulici Šlapanická, považuje  
za nutné se již nyní aktuálně zabývat rozšířením stávajícího počtu míst pro děti v MŠ. 
Kapacita MŠ aktuálně činí 100 míst a je každoročně úspěšně naplněna. RO pozitivně přijala 
informaci jednoho ze dvou investorů výstavby v lokalitě ul. Šlapanická, a to konkrétně firmy 
S.O.K. stavební, s.r.o., že jsou ochotni se spolupodílet na budování infrastruktury  
pro nejmenší – výstavbou další MŠ přímo v lokalitě či zkapacitnění stávajícího komplexu 
MŠ. Starosta obce ověřil skutečnost, že je možné (dle příslušné – aktuálně platné legislativy  
a norem) provést zkapacitnění stávající MŠ na ul. Zahradní. RO považuje za vhodnější 
variantu i nadále centralizovat předškolní péči v naší obci do jednoho zařízení MŠ. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje řešit rozšíření stávajícího počtu míst pro děti v MŠ zkapacitněním stávajícího 
komplexu MŠ na ul. Zahradní. 
RO ukládá starostovi do 28.02.2020 zajistit CN na zpracování studie zkapacitnění  
MŠ na ul. Zahradní. 
Hlasování: 5/0/0 
07. SUEZ - ceník za vývoz 1100 l nádob ze sběrného dvora 
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Společnost SUEZ předložila RO ke schválení Ceník č. 4, Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo  
č. 140621316, nový ceník za svoz 1100 l nádob ze sběrného dvora, na rok 2020.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Ceníku č. 4, Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo č. 140621316, nový 
ceník za svoz 1100 l nádob ze sběrného dvora, na rok 2020.     
RO ukládá místostarostce informovat SUEZ o schválení uzavření Ceníku č. 4, Přílohy č. 2 
Smlouvy o dílo č. 140621316, za svoz 1100 l nádob ze sběrného dvora, na rok 2020.     
RO ukládá starostovi podepsat Ceník č. 4, Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo č. 140621316, za svoz 
1100 l nádob ze sběrného dvora, na rok 2020.     
Hlasování: 5/0/0 
 
08. SUEZ - VOK změna ceny likvidace papíru       
Společnost SUEZ předložila RO ke schválení Ceník č. 2, Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo  
č. 140621316, změna ceny za svoz a likvidaci papíru a lepenky ze sběrného dvora  
z původních 500 Kč/t na 1000 Kč/t.      
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje Ceník č. 2, Přílohy č. 2 Smlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu číslo 
140621316 (odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů).  
RO ukládá místostarostce informovat SUEZ o schválení uzavření Ceníku č. 2, Přílohy č. 2 
Smlouvy o dílo č. 140621316, za odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů. 
RO ukládá starostovi podepsat Ceník č. 2, Přílohy č. 2, Smlouvy o díloč. 140621316,   
za odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemových kontejnerů.  
Hlasování: 5/0/0 
 
09. Likvidace jedlých tuků a olejů ve sběrném dvoře      
Novela Vyhlášky č. 210/2018, Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování 
složek komunálního odpadu přináší novou povinnost pro obce zajistit oddělené soustřeďování 
jedlých olejů a tuků (např. olej po smažení jídel z domácností), a to s účinností od 1.1.2020. 
RO byla proto předložena CN nabídka společnosti SUEZ CZ, a.s. a TRAFIN OIL,  
a.s. V obou případech se jedná o sběr olejů a tuků v plastových nádobách od občanů (např. 
uzavřené PET lahve apod.) do nádoby (popelnice) umístěné ve sběrném dvoře.       
Společnost SUEZ, a.s. nabízí likvidaci jedlých tuků za cenu 1200,- Kč /1 ks nádoby  
240 l/ rok (cena včetně dodání nádoby). Společnost TRAFIN OIL, a.s. nabízí likvidaci 
jedlých tuků za cenu 0,- Kč /1 ks nádoby 240 l /rok (nádobu musí zajistit obec).   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o sběru a likvidaci odpadu se společností TRAFIN 
OIL, a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 27789080.      
RO ukládá místostarostce sdělit společnosti TRAFIN OIL, a.s. schválení uzavření smlouvy  
o sběru a likvidaci odpadu do 21.02.2020.  
RO ukládá starostovi do 28.02.2020 uzavřít smlouvu o sběru a likvidaci odpadu  
se společností TRAFIN OIL, a.s., Kopeční 1009/12, 710 00 Slezská Ostrava, IČO: 27789080 
Hlasování: 5/0/0 
 
10. Oznámení akcí konaných v prostorách HZ         
Starosta SDH Sokolnice oznámil pořádání akcí v prostorách HZ dne 29.02.2020  
a 06.03.2020.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí pořádání akcí v prostorách HZ dne 29.02.2020 a 06.03.2020. U akce 
konané dne 06.03.2020 podmiňuje rada její ukončení v 22.00 h.   
RO ukládá místostarostce sdělit žadateli rozhodnutí rady obce nejpozději do 21.02.2020.  
Hlasování: 5/0/0 
 
11. ZŠ - odstranění nedostatků zjištěných ČŠI        
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Ředitel ZŠ Sokolnice předložil RO zprávu o odstranění nedostatků zjištěných Českou školní 
inspekcí, která provedla ve dnech 7.11.2019 – 12.11.2019 inspekční činnost u právnické 
osoby Základní škola Sokolnice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.   
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí zprávu o odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti  
v ZŠ Sokolnice, včetně přijatých opatření.  
Hlasování: 4/0/0 
Pan Tomáš Struška nehlasoval. 
 
12. Žádost stavebního úřadu Sokolnice         
Ing. Hrnčířová, technik SÚ Sokolnice oprávněný organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných 
zaměstnanců požádala radu o vypsání výběrového řízení na technika stavebního úřadu  
(na pracovní úvazek 1,0) a současně na vedoucího stavebního úřadu. Jako důvod uvádí 
ukončení pracovního poměru Ing. Drahonského a dlouhodobou pracovní neschopnost  
p. Robešové. V měsíci září 2019 sice byly přijaty do pracovního poměru na SÚ tři nové 
pracovnice, avšak Ing. Uhlárová se jako technik SÚ zatím zaučuje a tím pádem potřebuje 
vedení a kontrolu dalšího technika, samostatně řízení zatím nevede. Jen v prosinci 2019 
obdržel SÚ Sokolnice 76 podání (žádostí), které musí vyřídit, k tomu nedokončené spisy  
po Ing. Drahonském a je třeba pokračovat v řízeních p. Robešové.   
Dále Ing. Hrnčířová požádala o uzavření DPP s Ing. Cupákovou a pořízení nástavby spisové 
služby pro SÚ, z důvodu zefektivnění práce a úspory času.           
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na vedoucího stavebního úřadu. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 21.02.2020 zveřejnit "Veřejnou výzvu k přihlášení 
zájemců na místo vedoucího Stavebního úřadu Sokolnice".  
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na technika stavebního úřadu. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 21.02.2020 zveřejnit "Veřejnou výzvu k přihlášení 
zájemců na místo technika Stavebního úřadu Sokolnice".  
RO schvaluje uzavřít DPP na pomocné práce pro SÚ Sokolnice s Ing. Janou Cupákovou. 
RO ukládá starostovi uzavřít do 28.02.2020 DPP s Ing. Janou Cupákovou. 
RO schvaluje pořízení nástavby spisové služby pro SÚ Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
 
13. Územní studie P20 lokalita ul. U rybníka          
Obec obdržela žádost pana …………., aby nechala zpracovat územní studii P20 pro lokalitu  
ul. U Rybníka. Podle vyjádření ATELIERU PROJEKTIS s.r.o. bude pořízení studie stát 
19.360,- Kč.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zpracovat územní studii P20 pro lokalitu ul. U Rybníka za předpokladu,  
že 100% nákladů na její pořízení uhradí žadatel před zahájením prací.   
RO schvaluje, aby Pořizovatelem předmětné územní studie byl Městský úřad Šlapanice, 
odbor výstavby, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183 /2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Stavební dozor rekonstrukce ul. Zámecké  
RO obce schválila v minulosti záměr objednat výkon inženýrské činnosti - technický dozor 
investora a koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké“ a uložila starostovi 
vyzvat alespoň tři osoby k předložení cenové nabídky na výkon inženýrské činnosti  
- technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbě. Byly osloveny tři firmy, z nichž 
CN předložila spol. Hyšpler Developing, s.r.o., ul. Přadlácká 245/30, Brno, a spol. LANAK 
CZ, a.s., Pastviny 1066/6, 624 00 Brno. Cenově výhodnější byla nabídka společnosti LANAK 
CZ, a.s. 
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Návrh na usnesení:  
RO schvaluje předloženou CN na výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora  
a koordinátora BOZP na stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké“ od společnosti LANAK CZ, 
a.s., Pastviny 1066/6, 624 00 Brno a obsah předložené příkazní smlouvy. 
RO ukládá starostovi uzavřít příkazní smlouvu na výkon inženýrské činnosti na stavbu 
„Rekonstrukce ulice Zámecké“ se spol. LANAK CZ, a.s., Pastviny 1066/6, 624 00 Brno. 
Hlasování: 5/0/0 
 
15. E.ON - SoSB VB na přeložku kabelu na ul. Zámecké  
Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené spol. ELING CZ s.r.o. žádost  
o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu přeložky kabelu NN na ul. Zámecká  
s názvem: „Sokolnice, přel. NN, Zámecká – obec“. Současně byl předložen návrh smlouvy  
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tuto stavbu č. 1030055848/001. Cena  
za věcné břemeno je v souladu s platným ceníkem obce. 
Návrh na usnesení: 
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem „Sokolnice,  
přel. NN, Zámecká – obec“. 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo 
1030055848/001 mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s. 
RO ukládá místostarostce do 21.02.2020 informovat společnost ELING CZ, s.r.o., že obec 
nemá výhrady k plánované stavbě s názvem „Sokolnice, přel. NN, Zámecká – obec“ 
a zároveň informovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
číslo 1030055848/001. 
RO ukládá starostovi do 28.02.2020 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene číslo 1030055848/001. 
Hlasování: 5/0/0 
 
16. Rekonstrukce ul. Zámecké - dotace  
Obec bude na jaře tohoto roku realizovat stavbu „Rekonstrukce ulice Zámecké“. Vzhledem  
ke skutečnosti, že je možno požádat o finanční prostředky z dotačního titulu, vyžádala si obec 
od MAS Bobrava, z.s. cenovou nabídku na konzultační a poradenské služby při zpracování 
studie proveditelnosti pro projektovou žádost v rámci výzvy č. 53 IROP. Služby zahrnují 
zpracování studie proveditelnosti dle požadavků předmětné výzvy.  
Návrh na usnesení:  
RO schvaluje CN MAS Bobrava, z.s. na konzultační a poradenské služby při zpracování 
studie proveditelnosti pro projektovou žádost v rámci výzvy č. 53 IROP. 
RO schvaluje obsah předložené příkazní smlouvy s MAS Bobrava, z.s. a ukládá starostovi  
tuto do 28.02.2020 uzavřít.  
Hlasování: 5/0/0 
 

17. Dohoda o členství v JSDH  
RO schválila „Požární bezpečnost v obci Sokolnice“, s účinností od 01.02.2020. Nyní je třeba 
schválit návrh dohody o členství v JSDH Sokolnice.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření dohody se členy JSDH Sokolnice. 
RO ukládá p. Hradílkovi nejpozději do 28.02.2020 předložit dohody jednotlivých členů JSDH 
Sokolnice starostovi k podpisu. 
RO ukládá místostarostce do 10.02.2020 sdělit p. Hradílkovi rozhodnutí rady ohledně 
uzavření dohod se členy JSDH Sokolnice.   
 
RO ukládá starostovi do 06.03.2020 uzavřít dohody o členství se všemi členy JSDH 
Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
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18. ZUK na rozšíření sítě NN na ul. Šlapanická a Polní  
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 29.01.2020 žádost společnosti ELING CZ, s. r.o., Střelnice 2797/22a, 628 00 
Brno, IČO: 27752810, o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských 
sítí v silničním pozemku v ulici Šlapanická, p.č. 2059/1 a v ulici Polní, p.č. 2065, k.ú. 
Sokolnice. Název stavby: Sokolnice, rozš. NN, LONT STAINVEST. Vedení bude zřízeno 
v silničním pozemku a přilehlém pozemku, křížení komunikace bude provedeno protlakem. 
Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 
číslo 9c a10c.   
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s vydáním ZUK pro umístění sítí v silničním pozemku v ul. Šlapanická  
a Polní.   
RO ukládá starostovi do 21.02.2020 zaslat souhlas obce s vydáním ZUK v ul. Šlapanická  
a Polní.  
Hlasování: 5/0/0 
 

19. Přípojka plynu na ul. U Cihelny (UNI-EKOSPOL)   
RO obdržela žádost od společnosti UNI-EKOSPOL, s.r.o., Krakovská 474, 664 52 Sokolnice 
o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu přípojky plynu nazvané „Přípojka plynu 
Sokolnice - UNI-EKOSPOL“ v ulici U Cihelny. K žádosti je přiložená jednoduchá situace 
s trasou plánované přípojky plynu.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s trasou plynovodní přípojky v ulici U Cihelny dle předložené situace  
a její stavbou při dodržení těchto podmínek:  
a) Zhotovitelem stavby bude osoba, mající příslušné oprávnění k provádění předmětných  

 prací.  
b) Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací oznámit obci Sokolnice datum 

 zahájení výkopových prací. 
c) Doba provádění prací nesmí přesáhnout 15 kalendářních dní.  
d) Po ukončení stavebních prací vyzve zhotovitel zástupce obce Sokolnice za účelem 

 kontroly provedených prací a protokolárního předání. 
RO ukládá místostarostce do 21.02.2020 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě plynovodní 
přípojky. Přílohou uděleného souhlasu bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.  
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje stavební povolení. 
Hlasování: 5/0/0 
 

20. Rekonstrukce ulice Pod Stráží  
Obec v minulosti zadala zpracování PD na rekonstrukci ulice Pod Stráží. Následně obdržela 
od několika občanů podněty k řešení změny PD z hlediska počtu a umístění parkovacích míst. 
RO na svém 25. zasedání dne 14.11.2019 uložila L. Královi, zastupiteli obce Sokolnice,  
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.  
Z provedeného průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že 18 respondentů souhlasí s realizací 
stávající PD; 13 respondentů nesouhlasí s realizací PD; 6 respondentů souhlasí s podmínkou; 
5 respondentů se nevyjádřilo. 
 
Návrh na usnesení:  
RO bere na vědomí provedený průzkum veřejného mínění občanů z tohoto území.  
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RO ukládá starostovi požádat projektanta o zpracování další varianty PD, která  
by akcentovala požadavky občanů, kteří nesouhlasili s původně zpracovanou podobou PD.   
V rámci této varianty dojde především ke snížení počtu parkovacích ploch v místě souběhu 
ulic Krátká a Pod Stráží - na úkor větší plochy zeleně, popř. změnu jejich umístění v ulici  
Pod Stráží (podélné za kolmé v prostoru u objektu hasičky).  
RO ukládá starostovi po vyhotovení pozměněné varianty s touto obeznámit občany, 
vč. případné možnosti vyjádřit se k provedeným změnám.    
Hlasování: 3/1/1 
 
21. Kácení uschlých stromů    
RO obdržela podnět k pokácení 2 ks suchých smrků na obecních pozemcích p.č. 1364/1  
a 3118, k.ú. Sokolnice, Obě dřeviny rostou na pozemcích naproti autobusové zastávky 
Brněnská, směr Újezd u Brna. Smrky byly napadeny kůrovcem, jsou zcela suché a hrozí 
nebezpečí újmy na zdraví a majetku osob. Obvod kmene dřevin (měřeno ve výšce 130 cm nad 
zemí) je 86 cm a 82 cm.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje vykácení 2 ks suchých smrků na parcelách č. 1364/1 a 3118, k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 21.02.2020 požádat o vydání rozhodnutí o vykácení. 
RO ukládá starostovi zajistit vykácení smrků.  
Hlasování: 5/0/0 
 

22. Přípojka plynu na ul. Moravská (……………….) 
Obec obdržela žádost o vyjádření ke stavbě plynovodní přípojky v ulici Moravská.  K žádosti 
je přiložena jednoduchá situace s trasou plánované přípojky plynu.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s trasou plynovodní přípojky od RD v ulici Moravská dle předložené situace  
a její stavbou při dodržení těchto podmínek:  
a) Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost chodců ani vozidel v denní i noční 

 době.  
b) Zhotovitelem stavby bude osoba, mající příslušné oprávnění k provádění předmětných 

 prací.  
c) Zhotovitel je povinen před zahájením výkopových prací oznámit obci Sokolnice datum 

 zahájení výkopových prací. 
d) Doba provádění prací nesmí přesáhnout 15 kalendářních dní.  
e) Po ukončení stavebních prací vyzve zhotovitel zástupce obce Sokolnice za účelem  

 kontroly provedených prací a protokolárního předání. 
RO ukládá místostarostce do 21.02.2020 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě plynovodní 
přípojky. Přílohou uděleného souhlasu bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.  
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje stavební povolení. 
Hlasování: 5/0/0 
 
23. Odkup pozemku p.č. 2728   
Obec obdržela nabídku na odkup pozemku p.č. 2728 k.ú. Sokolnice, o výměře 5.643 m2,  
druh pozemku orná půda za cenu 120.000,- Kč. 
Návrh na usnesení: 
RO doporučuje zastupitelstvu schválit zakoupení pozemku p.č. 2728 k.ú. Sokolnice, za cenu, 
která je označena a zapečetěna v samostatné příloze č. 1.   
RO ukládá starostovi učinit přímou nabídku na odkup pozemku p.č. 2728 k.ú. Sokolnice,  
o výměře 5.643 m2 za cenu, která je označena a zapečetěna v samostatné příloze č. 1.  
Hlasování: 1/1/3 
Usnesení nebylo přijato 
24. Dovybavení kanceláře nábytkem    
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RO byla předložena CN spol. Potrusil, s.r.o. na zhotovení nábytku pro jedno pracovní místo 
v kanceláři v I. NP v budově OÚ.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou CN na zhotovení nábytku do kanceláře v I. NP budovy OÚ.   
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.02.2020 vystavit objednávku dle předložené CN a zaslat  
ji fy Potrusil, s.r.o.  
Hlasování: 5/0/0 
 

Program dalších akcí: 

Čtvrtek  20. února 2020 Zasedání obecní rady  

Pátek  28. února 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2  (uzávěrka 06.02.2020) 

Úterý 03. března 2020 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Středa 11. března 2020 Veřejné zasedání ZO 

Čtvrtek  19. března 2020 Zasedání obecní rady 

Pátek 20. března 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 3  (uzávěrka 05.03.2020) 

Čtvrtek 02. dubna 2020 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 16. dubna 2020 Zasedání obecní rady 

 

V 15.40 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
Zápis vyhotovila dne 07.02.2020 Ivanka Hamanová   

 
 
Zapsala:   Ivanka Hamanová, v. r.  
 
Ověřovatel zápisu: Vladimír Kotolan, v. r. 
 
Starosta obce:   Libor Beránek, v. r.  
 

 
 
 
 
 
 


