
                         
ZÁPIS 

 
z 33. schůze rady obce, která se konala v úterý 03.03.2020 v kanceláři starosty 
obce. Začátek v 18.00 hodin. 
 
 

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

Přítomni zastupitelé 
Jiřina Chudáčková, Marie Fojtů, Josef Chudáček, Zdeněk Jirgala, 
Luboš Král, Jiří Macenauer, Pavel Novák, Radek Palán, Jarmila 
Šustrová  

Omluveni  Petr Mifek 

 
V 18.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. INFORMACE 
01. KrÚ JMK – zahájení řízení o povolení výjimky k manipulaci s chráněnými volně žijícími 

obojživelníky a plazy  
02. Obec Sokolnice – žádost o uzavření smlouvy o zřízení VB (Sokolnice, obnova NN, 

Komenského, SO02-Rekonstrukce VO-SO03 rekonstrukce MR)  
03.  KrÚ JMK – oznámení o zahájení řízení ve věci změny rozhodnutí ze zákazů rušení  

a odchytu u sovy pálené a sýčka obecného v souvislosti s prováděním jejich ochrany  
04.  KrÚ JMK – oznámení o shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí a doplnění řízení  

o výjimku z ochrany pro další zvláště chráněné druhy živočichů v souvislosti s plošnou 
aplikací Stutoxu II 

05. OÚ Kobylnice oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání ÚP Kobylnice 
06. Policie ČR – sdělení o kontrole dodržování stanovených limitů rychlosti 
07. KrÚ JMK – zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky v souvislosti s plošným 

rozhozem Stutoxu II z důvodu prevence závažných škod na úrodě 
08. KrÚ JMK  - vyrozumění o odvolání k rozhodnutí o plošné aplikaci Stutoxu II 
09. KrÚ JMK – nepovolení výjimky ze zákazu usmrcování a zraňování zvláště chráněných 

druhů živočichů v souvislosti se záměrem aplikovat Stutox II formou plošného rozhozu  
10. KrÚ JMK – upozornění na změnu zákona č. 266/1994 Sb. o drahách  
11. KrÚ JMK – povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany zvláště 

chráněných živočichů podle § 50 zákona o ochraně přírody  
12. OÚ Sokolnice – zápis o otevření pokladniček (Tříkrálová sbírka) 
13. ČEPS Invest, a.s. – informace o připravované výměně vedení přenosové soustavy  
14. KrÚ JMK – povolení výjimky ze zákazů rušení a odchytu u sovy pálené a sýčka obecného 
15. Okresní soud Brno – venkov – protokol o jednání před soudem prvního stupně   
16. KrÚ JMK – nepovolení výjimky ze zákazu usmrcování a zraňování zvláště chráněných 

druhů živočichů v souvislosti se záměrem aplikovat Stutox II formou plošného rozhozu 
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17. ČEPS Invest, a.s. – informace o připravované výměně vedení přenosové soustavy (seznam 
dotčených pozemků v k.ú. Sokolnice)  

18. Policie ČR – zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2019 

 

II. K PROJEDNÁNÍ 

01. Daňové příjmy za rok 2019  
02. Zvýšení kapacity MŠ Sokolnice   
03. Připojení sjezdu na ul. V. Haňky  
04. Kácení dřevin na pozemku za školní zahradou 
05. E.ON – VB obnova NN Komenského 
 

III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Viz samostatný dokument. 

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

 

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání, ověřovatelem zápisu pana Tomáše Strušku a bere 
na vědomí poskytnuté informace a provedenou kontrolu úkolů. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Daňové příjmy za rok 2019  
RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými příjmy obce za rok 2019. Příjmová stránka 
rozpočtu byla plněna na 108,17 %. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí daňové příjmy obce za rok 2019. 
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Zvýšení kapacity MŠ Sokolnice     
RO na své schůzi dne 06.02.2020 schválila řešit rozšíření stávajícího počtu míst pro děti v MŠ 
zkapacitněním stávajícího komplexu MŠ na ul. Zahradní a uložila starostovi do 28.02.2020 
zajistit CN na zpracování studie zkapacitnění MŠ na ul. Zahradní. Starosta nyní předložil radě 
CN na zpracování studie od spol. Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., Gargulákova 32,  
614 00 Brno, IČO: 27718131.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje CN na zpracování studie zkapacitnění MŠ na ul. Zahradní od spol. Architekti 
Tihelka – Starycha s.r.o., Gargulákova 32, 614 00 Brno, IČO: 27718131.  
RO ukládá starostovi do 30.03.2020 vyzvat spol. Architekti Tihelka – Starycha s.r.o., 
Gargulákova 32, 614 00 Brno, IČO: 27718131 k předložení smlouvy o dílo na zpracování 
studie zkapacitnění MŠ na ul. Zahradní. 
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Připojení sjezdu na ul. Václava Haňky (…………..)     
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 19.02.2020 žádost manželů …………………………………………………….. 
zastoupených I…………………………………………………………. o připojení sousední 
nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci, p.č. 281/1 v 
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k.ú. Sokolnice, v pasportu místních komunikací označenou 30c. Ke kladnému vyřízení je 
třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace číslo 30c. 

Návrh na usnesení: 
Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 30c, s připojením sousední 
nemovitosti (novostavba rodinného domu na parcele číslo …….) zřízením sjezdu k této 
komunikaci na ulici Václava Haňky.  
RO ukládá starostovi do 13.03.2020 zaslat souhlas obce s připojením sousední nemovitosti 
(novostavba rodinného domu na parcele číslo …….) zřízením sjezdu k místní komunikaci  
č. 30c na ulici Václava Haňky.   
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Kácení dřevin na pozemku za školní zahradou    
Obec si nechala, na podzim loňského roku, zpracovat inventarizaci dřevin (včetně posouzení 
jejich zdravotního stavu) ve vybraných lokalitách v obci. Jednou z vybraných lokalit byla 
oblast kolem Zlatého potoka, pozemek p.č. 727/1, kde se nacházejí převážně solitérní dřeviny 
(jehličnany i listnáče). Dle předložené zprávy, je v této lokalitě doporučeno odkácení 4 ks 
dřevin (s obvodem kmene 80 cm a více). Tyto dřeviny jsou ve špatném zdravotním stavu, 
kmeny byly v minulosti výrazně seřezány, jsou zde však zřejmé větší defekty, hniloba, dutiny.  
Jedná se  o 3 ks topolu kanadského a 1 ks douglasky tisolisté. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje vykácení 4 ks dřevin na parcele č. 727/1 k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá starostovi do 06.03.2020 zaslat souhlas obce s vydáním povolením ke kácení  
3 ks topolu kanadského a 1 ks douglasky tisolisté na pozemku p.č. 727/1.  
Hlasování: 5/0/0 
 
05. E.ON – VB obnova NN Komenského    
RO na své schůzi v říjnu 2017 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene mezi obcí a společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu kabelového vedení 
sítě NN, pilířů a dvou nových podpěrných bodů v ulicích Komenského, Ulička, Pod Stráží, 
Telnická, Krátká a na náměstí Zbyňka Fialy. Nyní společnost E.ON Distribuce, a.s., 
zastoupená společností MDP GEO, s.r.o., předložila návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene na stavbu s názvem „Sokolnice, obnova NN, Komenského“, č. smlouvy  
HO-014330058884/001.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o věcném břemeni č. HO-014330058884/001 
na stavbu nazvanou: „Sokolnice, obnova NN, Komenského“.   
RO ukládá starostovi do 30.04.2020 podepsat smlouvu o věcném břemeni č. HO 
-014330058884/001 na stavbu nazvanou: „Sokolnice, obnova NN, Komenského“.   
Hlasování: 5/0/0 
 
III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 11. 03. 2020, od 18.00 h, v aule Základní 
školy Sokolnice, v obci Sokolnice.   
 
01. Střednědobý výhled rozpočtu obce  
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
 
02. Dotace z rozpočtu obce    
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
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03. Sociální fond       
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
 
04. Úprava směny pozemků ………………………       
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0 
 
Program dalších akcí: 

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 

Pátek  24. dubna 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 4  (uzávěrka 07.04.2020) 

Čtvrtek 30. dubna 2020 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 12. května 2020 Zasedání obecní rady  

 

 

V 19.25 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zápis vyhotovila dne 04.03.2020 Ivanka Hamanová    
 
 
 
 
Zapsala:    Ivanka Hamanová, v. r.  
 
Ověřovatel zápisu:  Tomáš Struška, v. r.  
 
Starosta obce:    Libor Beránek, v. r.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


