
                         
ZÁPIS 

z 37. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 16.04.2020. Začátek v 13.00 hodin. 
Jednání rady probíhalo formou telekonference, prostřednictvím které byla zabezpečena 
„přítomnost“ připojených osob v reálném čase. (Zákon o obcích sice konstituuje radu obce 
jakožto kolektivní orgán, jenž jedná a rozhoduje na svých schůzích  
(§ 101 odst. 1 a 2), takže podstatou jejího jednání a rozhodování je „přítomnost“ jednotlivých 
členů rady obce, nicméně přítomnost členů rady může být nejen fyzická, tj. v jednací 
místnosti rady, ale i prostřednictvím elektronických zařízení, např. formou on-line 
videokonference, popřípadě telekonference). RO tuto formu jednání využila s ohledem  
na aktuálně nastavená opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku 
a rozšíření onemocnění COVID-19. 

 

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 
Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.  
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 

I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Stanovení dopravního značení v ul. U Cihelny  
02. Čištění dešťových kanalizačních vpustí 
03. Oprava střechy HZ 
04. Pronájem pozemku p.č. 2799 
05. Pronájem pozemku p.č. 2941  
06. Licenční smlouva s OSA 
07. Oprava vodojemu 
08. Směrnice sociálního fondu  

 

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 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Stanovení dopravního značení v ul. U Cihelny       
RO byl předložen návrh na stanovení dopravního značení v ulici U Cihelny. Jedná  
se o umístění dopravní značky B 28 zákaz zastavení.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s umístění navrhovaného dopravního značení zákaz zastavení v ulici U Cihelny.   
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RO ukládá místostarostce zaslat do 30.04.2020 požadavek Ing. Otevřelovi, aby zajistil 
projednání návrhu s PČR a v případě odsouhlasení podal u MěÚ Šlapanice žádost o stanovení 
příslušného dopravního značení v ul. U Cihelny.   
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Čištění dešťových kanalizačních vpustí     
RO byly předloženy 2 CN na vyčištění všech dešťových kanalizačních vpustí v naší obci. 
V průběhu roku sice zaměstnanci obce provádí jejich čištění, ale většinou řeší jen nejhorší 
stavy. Naposledy bylo provedeno jejich vyčištění na jaře v roce 2016. V obci je celkem 234 
kusů dešťových vpustí + 7 kusů  usazovacích jímek (zdvojená dešťová vpust). Některé jsou 
zaneseny mírně, většina středně a několik je jich ucpaných. CN předložila společnost BYRM 
s.r.o., Pavlovského 68, Brno – Modřice (za cenu 277.274,- Kč) a společnost FCC Česká 
republika, s.r.o. Líšeňská 35, 636 00 Brno (za cenu 174.966,- Kč).    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou CN na vyčištění všech dešťových kanalizačních vpustí v obci 
Sokolnice od společnosti FCC Česká republika, s.r.o. Líšeňská 35, 636 00 Brno.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.04.2020 vystavit společnosti FCC Česká republika, s.r.o. 
Líšeňská 35, 636 00 Brno objednávku.   
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Oprava střechy HZ     
RO v minulosti přerušila projednávání opravy havárie střechy hasičské zbrojnice s tím,  
že o formě opravy rozhodne až po posouzení budovy statikem a doplnění třetí CN na opravu. 
Do dnešního dne jsme třetí vyžádanou nabídku neobdrželi.   
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednávání opravy střechy hasičské zbrojnice s tím, že o formě opravy 
rozhodne až po doplnění třetí CN. 
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Pronájem pozemku p. č. 2799  
Žadatel požádal o pronájem části pozemku p.č. 2799, o výměře cca 100 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, ostatní komunikace. Záměr zcizení obecního pozemku byl zveřejněn  
po zákonem stanovenou dobu. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že záměr pronájmu obecního pozemku byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 26.03.2020 do 15.04.2020. 
RO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2799 o výměře  
100 m2 mezi obcí a ……………………………………………………….………, na dobu 
určitou od 01.05.2020 do 31.12.2020 za cenu 5,- Kč/m2 za předmětné období. 
RO ukládá starostovi smlouvu uzavřít do 30.04.2020. 
RO ukládá místostarostce do 22.04.2020 informovat ………………. o schválení nájmu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
05. Pronájem pozemku p.č. 2941 
Žadatel požádal o pronájem části pozemku p.č. 2941, o výměře cca 145 m2, druh pozemku 
trvalý travní porost. Záměr zcizení obecního pozemku byl zveřejněn po zákonem stanovenou 
dobu. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že záměr pronájmu obecního pozemku byl zveřejněn zákonným 
způsobem od 26.03.2020 do 15.04.2020. 
RO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č. 2941 o výměře  
145 m2 mezi obcí a …………………………………………………………….., na dobu 
určitou od 01.05.2020 do 31.12.2020 za cenu 5,- Kč/m2 za předmětné období. 
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RO ukládá starostovi smlouvu uzavřít do 30.04.2020. 
RO ukládá místostarostce do 22.04.2020 informovat …………………. o schválení nájmu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
06. Licenční smlouva s OSA 
OSA, tak jako každý rok, předložila návrh Licenční smlouvy o provozování hudebních děl.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření licenční smlouvy s OSA č. VP_2020_61023. 
RO ukládá starostovi do 30.04.2019 smlouvu č. VP_2020_61023 s OSA uzavřít. 
Hlasování: 5/0/0 
 
07. Oprava vodojemu 
Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 
Brno, předložila smlouvu o dílo na opravu vodojemu v bývalých kasárnách na Mohyle míru.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo s Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize 
Brno-venkov Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, na opravu vodojemu v bývalých 
kasárnách na Mohyle míru.  
RO ukládá místostarostce informovat Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize Brno 
-venkov Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, o schválení smlouvy o dílo na opravu 
vodojemu v bývalých kasárnách na Mohyle míru.   
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s Vodárenskou akciovou společností, a.s., divize 
Brno-venkov Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno, na opravu vodojemu v bývalých 
kasárnách na Mohyle míru.   
Hlasování: 5/0/0 
 
08. Směrnice sociálního fondu 
Zastupitelstvo obce na své schůzi dne 11.03.2020 schválilo doplnění sociálního fondu  
o příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění  
pro zaměstnance. Nyní byla radě předložena k projednání a schválení směrnice k používání 
tohoto fondu. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje novou Směrnici sociálního fondu č. 02/2020 s účinností od 01.07.2020.  
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.04.2020 seznámit všechny zaměstnance  
s novou Směrnicí sociálního fondu č. 02/2020 obce Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0  
 
Program dalších akcí: 

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

Čtvrtek 30. dubna 2020 Zasedání obecní rady 

Úterý 12. května 2020 Zasedání obecní rady  

Pátek  22. května 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 5  (uzávěrka 07.05.2020) 

Čtvrtek 28. května 2020 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Čtvrtek 11. června 2020 Veřejné zasedání ZO 

Čtvrtek 25. června 2020 Zasedání obecní rady 

Pátek 26. června 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 6-7  (uzávěrka 11.06.2020) 

Čtvrtek 16. července 2020 Zasedání obecní rady  
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V 13.25 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 
Zápis vyhotovila dne 17.04.2020 Ivanka Hamanová   

 
 
 
Zapsala:   Ivanka Hamanová, v. r.   
 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Struška, v. r.  
 
Starosta obce:   Libor Beránek, v. r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


