ZÁPIS
z 42. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 25.06.2020. 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 Richard Janoušek. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.

I. K PROJEDNÁNÍ
01. Oprava chodníků na hřbitově
02. DPP za softwarové práce
03. Rozpočtové opatření 02/2020
04. Povedení exekuce
05. Navýšení kapacity jídelny MŠ
06. Schválení rozdělení HV ZŠ za rok 2019
07. Smlouva s J. Bártou – darování vodoměru
08. Žádost o povolení pořádání akce „Saňař Cup 2020“
09. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
10. Oprava autobusové zastávky na ul. Brněnská
11. Pořízení územní studie Z 10 lokalita Slanisko
12. Novostavba RD v ulici Za Sýpkou – vyjádření obce (……..)
13. Novostavba RD v ulici Za Sýpkou – sjezd (………)
14. Novostavba RD v ulici Za Sýpkou – ZUK (………)
15. Řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice
16. Novostavba RD v ulici Polní – ZUK (………)
17. Žádost SDH Sokolnice – zapůjčení vozidla
18. MAS Slavkovské bojiště – schválení územní působnosti
19. Žádost o hostování na hodech v roce 2021
20. Stanovení prodejní ceny za palivové dřevo
21. Pronájem obecního pozemku ul. Za Sýpkou
22. Schválení odpisového plánu MŠ Sokolnice
23. Schválení odpisového plánu ZŠ Sokolnice
24. Rekonstrukce ulice Pod Stráží
25. DPP na údržbu zeleně – hřiště na ul. Polní
26. Dotace z rozpočtu JM kraje.
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška.
Hlasování: 5/0/0

K PROJEDNÁNÍ
01. Oprava chodníků na hřbitově
V rámci rekonstrukce hřbitova, která nyní probíhá, obec chystá opravu chodníků, a proto
oslovila tři firmy k předložení CN na jejich opravu. Cenově výhodnější byla nabídka
společnosti PROSTAVBY, a.s., Otnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na opravu chodníků na hřbitově v Sokolnicích
spol. PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, Otnice.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku dle předložené cenové nabídky a zaslat
ji firmě PROSTAVBY, a.s., Otnice nejpozději do 10.07.2020.
Hlasování: 5/0/0
02. DPP za softwarové práce
RO byla předložena DPP na softwarové práce pro ……………, který provádí aktualizace
programu Misys.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření DPP na softwarové práce s …………….
RO ukládá starostovi do 10.07.2020 uzavřít DPP na softwarové práce s …………….
Hlasování: 5/0/0
03. Rozpočtové opatření 02/2020
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 02/2020.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 02/2020.
RO ukládá paní Hrdličkové do 10.07.2020 informovat účetní obce o schválení rozpočtového
opatření č. 02/2020.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 24.07.2020 zveřejnit rozpočtové opatření č. 02/2020
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
04. Provedení exekuce
Obec Sokolnice obdržela od SÚ Sokolnice žádost o provedení exekuce na nepeněžitá plnění
týkající se zabezpečení stavby proti vniknutí osob, zabezpečení stavby tak, aby neohrožovala
okolí a zabezpečení stavby proti pronikání srážkových do sousední stavby.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje objednání realizace exekuce dle žádosti SÚ Sokolnice ze dne 27.05.2020.
RO ukládá paní Hrdličkové do 17.07.2020 zaslat Mgr. Ing. Cingrošovi objednávku
na provedení exekuce dle žádosti SÚ Sokolnice ze dne 27.05.2020.
Hlasování: 5/0/0
05. Navýšení kapacity jídelny MŠ Sokolnice
Z důvodu narůstajícího počtu strávníků požádala MŠ Sokolnice o schválení navýšení kapacity
školní jídelny MŠ Sokolnice ze současných 370 na 400 strávníků, a to od 01.09.2020.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje navýšení kapacity školní jídelny MŠ Sokolnice dle předložené žádosti.
RO ukládá místostarostce do 17.07.2020 sdělit MŠ Sokolnice schválení navýšení kapacity
školní jídelny.
Hlasování: 5/0/0
06. Schválení rozdělení HV ZŠ Sokolnice za rok 2019
RO byl předložen ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku
ZŠ Sokolnice za rok 2019.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice za rok 2019.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 10.07.2020 informovat účetní o schválení návrhu
na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Sokolnice za rok 2019.
Hlasování: 5/0/0
07. Smlouva s …………. – darování vodoměru
Pan ….……….. si hodlá zřídit na zalévání zahrady další odběrné místo, s čímž Vodárenská
akciová společnost souhlasí. Znamená to osadit další vodoměr, který by však musela uhradit
obec. Proto pan …………… navrhuje, že vodoměr zaplatí a daruje jej obci.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a panem …………….., na základě které bude obci
bezplatně darován jeden vodoměr.
RO ukládá starostovi do 10.07.2020 uzavřít smlouvu s panem ……………..
Hlasování: 5/0/0
08. Žádost o povolení pořádání akce Saňař Cup 2020
RO obdržela od TJ Sokol Sokolnice žádost o povolení pořádání Futsalového turnaje „Saňař
Cup 2020“ v termínu 03.07.2020 - 04.07.2020 s následujícím programem:
pátek 03.07.2020 10.00 - 19.00 h
veterán cup
pátek 03.07.2020 19.00 - 02.00 h
diskotéka DJ Boris
sobota 04.07.2020 08.00 - 02.00 h
turnaj mládeže, Mistrovství Sokolnic
sobota 04.07.2020 20.00 - 02.00 h
volná zábava, reprodukovaná hudba
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořádání tradičního furalového turnaje „Saňař Cup 2020“ v termínu 03.07.2020
- 04.07.2020 dle žádosti, za předpokladu, že organizátoři zajistí řádnou pořadatelskou službu
nejen v místě konání, ale i v bezprostředním okolí a za předpokladu, že budou dodržena
všechna aktuálně nastavená opatření vlády ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Dále upozorňujeme organizátory na povinnost
zajistit v průběhu celé akce přítomnost požární hlídky. Úspěšnost této pořadatelské služby
může mít vliv na případné další povolení či nepovolení veřejné akce.
RO ukládá paní Hrdličkové informovat TJ Sokol Sokolnice o povolení konání akce „Saňař
Cup 2020“ za stanovených podmínek nejpozději do 30.06.2020.
RO ukládá místostarostce informovat městskou policii o termínu a programu „Saňař Cupu
2020“ nejpozději do 30.06.2020.
RO ukládá místostarostce zveřejnit konání akce na úřední desce v souladu s OZV
číslo 01/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 3/1/1
09. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
Obec obdržela žádost o prodloužení stávající nájemní smlouvy na byt v bývalém zdravotním
středisku od 01.07.2020.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření Dodatku číslo 4 ke stávající nájemní smlouvě na prodloužení nájmu
bytu na bývalém zdravotním středisku od 01.07.2020 do 31.12.2020 za stejných podmínek
jako v současnosti a to za předpokladu, že při podpisu Dodatku číslo 3. nebude na nájemném
či nákladech za služby žádný nedoplatek.
RO ukládá starostovi do 30.06.2020 uzavřít Dodatek číslo 3 k nájemní smlouvě s …….
………………..
Hlasování: 5/0/0
10. Oprava autobusové zastávky na ul. Brněnská
RO se seznámila s cenovými nabídkami spol. PROSTAVBY, a.s. Otnice, na opravu
autobusové zastávky na ul. Brněnská v souvislosti s pojistnými událostmi z měsíce března
a května letošního roku. Spol. PROSTAVBY, a.s., v místě předmětných dopravních nehod,
realizovala v roce 2019 stavbu autobusových zastávek na ul. Brněnská, ke které se pojí záruka
na dílo. Aby obec tuto záruku neztratila, byla oprava naceněná a měla by být provedena touto
realizační firmou.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložené cenové nabídky na opravu autobusové zastávky na ul. Brněnská.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku dle schválených cenových nabídek a zaslat
ji spol. PROSTAVBY, a.s. Otnice nejpozději do 17.07.2020.
Hlasování: 5/0/0
11. Pořízení územní studie Z 10 lokalita Slanisko
Obec obdržela od společnosti UNI-EKOSPOL, s.r.o. Krakovská 474, Sokolnice žádost,
aby nechala zpracovat územní studii Z10 pro lokalitu Slanisko. Podle vyjádření ATELIERU
PROJEKTIS s.r.o. bude pořízení studie stát 18.150,- Kč (cena je vč. DPH).
Návrh na usnesení:
RO schvaluje zpracovat územní studii Z10 pro lokalitu Slanisko 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
12. Novostavba RD v ulici Za Sýpkou – vyjádření obce (………)
Obec obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu s názvem: ¨"Rodinný
dům s garáží, přípojky IS, zpevněné plochy". Podle projektu se jedná o dvoupodlažní rodinný
domek s pultovou střechou a zastavěností pozemku cca 35%.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání tohoto bodu.
RO ukládá místostarostce do 10.07.2020 informovat projektanta rodinného domu na parcele
č. …….. o přerušení projednávání tohoto bodu.
RO ukládá místostarostce zaslat kompletní projektovou dokumentaci do ATELIERU
PROJEKTIS s.r.o. se žádostí o vyjádření k návrhu výstavby RD na parcele č. ………
v k.ú. Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
13. Novostavba RD v ulici Za Sýpkou – sjezd (……….)
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice,
obdržel dne 09.06.2020 žádost pana ……………….…………………… o povolení připojení
sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu a nájezdu k místní komunikaci,
p.č. 283/2 v k.ú. Sokolnice, v pasportu místních komunikací označenou 26c. Ke kladnému
vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace číslo 26c.
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Návrh na usnesení:
Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 26c, s připojením sousední
nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na parcele číslo …...) zřízením sjezdu
k této komunikaci na ulici Za Sýpkou.
RO ukládá starostovi do 17.07.2020 zaslat souhlas obce s připojením sousední nemovitosti
(plánovaná novostavba rodinného domu na parcele číslo ……..) zřízením sjezdu
k místní komunikaci č. 26c na ulici Za Sýpkou.
Hlasování: 5/0/0
14. Novostavba RD v ulici Za Sýpkou – ZUK (………..)
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad, obdržel žádost o vydání rozhodnutí na zvláštní
užívání komunikace z důvodu výstavby vodovodní přípojky, přípojky do splaškové
kanalizace a přípojky NN v ulici Za Sýpkou. K řízení je potřebné vyjádření i majitele
komunikace, tj. obce Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK na stavbu vodovodní přípojky, přípojky
do splaškové kanalizace a přípojky NN v ulici Za Sýpkou v obci Sokolnice.
RO ukládá starostovi do 17.07.2020 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním rozhodnutí
o ZUK na stavbu vodovodní přípojky, přípojky do splaškové kanalizace a přípojky NN v ulici
Za Sýpkou v obci Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0

15. Řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice
Starosta obce předložil radě ke schválení nový řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený řád veřejného pohřebiště obce Sokolnice s účinností od 01.08.2020.
RO ukládá starostovi do 17.07.2020 řád veřejného pohřebiště podepsat a založit
jej na příslušné místo.
Hlasování: 5/0/0
16. Novostavba RD v ulici Polní – ZUK (………..)
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad, obdržel žádost o vydání rozhodnutí na zvláštní
užívání komunikace z důvodu výstavby vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
v ulici Polní. K řízení je potřebné vyjádření i majitele komunikace, tj. obce Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s vydáním rozhodnutí o ZUK na stavbu vodovodní přípojky a přípojky
do splaškové kanalizace v ulici Polní v obci Sokolnice.
RO ukládá starostovi do 17.07.2020 zaslat OÚ Sokolnice souhlas obce s vydáním rozhodnutí
ZUK na stavbu vodovodní přípojky a přípojky do splaškové kanalizace v ulici Polní v obci
Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
17. Žádost SDH Sokolnice
SDH Sokolnice požádal o zapůjčení vozidla IVECO na letní soustředění mládeže v termínu
15. – 19. 07. 2020 v lokalitě obce Sloup u Macochy. Vozidlo bude využito na dopravu dětí,
materiálu, nářadí, osobních věcí účastníků akce, potřeb pro požární sport (jež je součástí
soustředění) a na dva výlety v okolí místa soustředění.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí se zapůjčením vozidla IVECO na letní soustředění mládeže v termínu
15. – 19. 07. 2020.
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RO ukládá paní Hrdličkové sdělit starostovi SDH Sokolnice souhlas obce se zapůjčením
vozidla IVECO na letní soustředění mládeže v termínu 15. – 19. 07. 2020 nejpozději
do 10.07.2020.
Hlasování: 5/0/0
18. MAS Slavkovské bojiště – schválení územní působnosti
MAS Slavkovské bojiště, z. s. požádal o souhlas se schválením územní působností MAS
Slavkovské bojiště, z.s. na území naší obce, z důvodu, že se blíží konec programovacího
období 2014 - 2020 pro čerpání přidělených finančních prostředků z EU a MAS čeká příprava
nové strategie. Podmínkou možného čerpání subjektů z území konkrétní obce je udělení
souhlasu vedení obce, že MAS může na jejím území provádět integrovanou strategii MAS
Slavkovské bojiště, z. s. (jedná se o tzv. Územní působnost MAS).
Návrh na usnesení:
Rada obce Sokolnice schvaluje zařazení správního území obce Sokolnice do územní
působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště na programové období 2021-2027.
RO ukládá starostovi zaslat MAS Slavkovské bojiště, z. s. schválení zařazení správního území
obce Sokolnice do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště
na programové období 2021-2027 nejpozději do 17.07.2020.
Hlasování: 5/0/0
19. Žádost o hostování na hodech v roce 2021
Paní Dagmar Doležalová, Božice 134, požádala o souhlas s hostováním na tradičních
Jánských hodech v roce 2021.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pozvat na hostování v roce 2021 atrakce paní Doležalové. Prostranství bude
upřesněno.
RO ukládá paní Hrdličkové do 17.07.2020 sdělit paní Doležalové stanovisko obce k hostování
v naší obci v roce 2021.
Hlasování: 5/0/0
20. Stanovení prodejní ceny za palivové dřevo
Obec postupně zpracovává dřevní hmotu z lokality Žabárník, která bude nabídnutá k prodeji
občanům. Jedná se o nařezané a naštípané smrkové, borovicové a břízové dřevo. Nyní je třeba
stanovit jeho prodejní cenu.
Návrh na usnesení:
RO stanovuje cenu 800,- Kč za jeden prostorový metr (sypaný), nařezaného a naštípaného
dřeva. Cena je bez dopravy.
RO stanovuje cenu 600,- Kč za jeden prostorový metr nařezaného neštípaného dřeva
(kulatina). Cena je bez dopravy.
Hlasování: 5/0/0
21. Pronájem obecního pozemku ul. Za Sýpkou
RO obdržela od pana …….., žádost o vydání souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka
pozemku p.č. 283/2, se stavbou vjezdu k plánované novostavbě rodinného domu
na parcele číslo ……… v ulici Za Sýpkou. O žádosti v současnosti nelze rozhodnout, neboť
záměr zcizení části obecního pozemku p.č. 283/2 o výměře cca 11,00 m2 nebyl dosud
zveřejněn po zákonem stanovenou dobu.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednání žádosti pana Krále o pronájem části obecního pozemku.
Hlasování: 5/0/0
22. Schválení odpisového plánu MŠ Sokolnice
Radě obce byl předložen ke schválení odpisový plán MŠ Sokolnice.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje odpisový plán MŠ Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové informovat účetní o schválení odpisového plánu MŠ Sokolnice
nejpozději do 17.07.2020.
Hlasování: 5/0/0
23. Schválení odpisového plánu ZŠ Sokolnice
Radě obce byl předložen ke schválení odpisový plán ZŠ Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje odpisový plán ZŠ Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové informovat účetní o schválení odpisového plánu ZŠ Sokolnice
nejpozději do 17.07.2020.
Hlasování: 5/0/0
24. Rekonstrukce ulice Pod Stráží
Dne 15.06.2020 se uskutečnilo veřejné projednání aktuálního obsahu PD s občany obce,
za přítomnosti projektanta společnosti VIAPONT, s.r.o. (dále jen zhotovitel), Ing. Skřičky.
Po obsáhlé diskusi, v rámci které občané vznášeli své námitky a připomínky k připraveným
variantám, byl od občanů vznesen požadavek na změnu rozsahu PD. S ohledem na tuto
skutečnost navrhl zástupce zhotovitele Ing. Skřička, aby obec požádala o ukončení
rozpracování PD v rozsahu smlouvy o dílo, kterou obec se zhotovitelem uzavřela
dne 16.11.2016 a případně požádala o novou cenovou nabídku (dále jen CN) na zpracování
nové PD. V rámci nové CN bude zohledněna míra rozpracovanosti původního projektu, jehož
část bude použita při tvorbě nové PD.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí výsledek projednání aktuálního obsahu PD s občany obce. Ukládá
starostovi požádat společnost VIAPONT, s.r.o., o ukončení rozpracování PD v rozsahu celé
zakázky.
RO ukládá místostarostce vyzvat společnost VIAPONT, s.r.o., o předložení nové cenové
nabídky na zhotovení PD, v rámci které budou zapracovány připomínky občanů a v rámci
které bude zohledněna míra rozpracovanosti původního projektu.
Hlasování: 5/0/0
25. DPP na údržbu zeleně – hřiště na ul. Polní.
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na údržbu zeleně (travnaté
plochy hřiště) na ul. Polní.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh dohody o provedení práce na údržbu zeleně na ul. Polní.
RO ukládá starostovi do 30.06.2020 uzavřít DPP na údržbu zeleně na ul. Polní.
Hlasování: 4/0/0
Místostarostka v tomto bodě nehlasovala.
26. Dotace z rozpočtu JM kraje
Obec má schválenou dotaci z JM kraje v rámci dotačního programu „Podpora boje
proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje
v roce 2020“ ve výši 50 tis. Kč. Dotace bude použitá na následnou péči výsadeb na ulici
Podešvova a Šlapanická.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy číslo JMK066160/20/ORR mezi obcí a JMK.
RO ukládá místostarostce do 10.07.2020 informovat JMK o schválení smlouvy číslo
JMK066160/20/ORR.
RO ukládá starostovi do 17.07.2020 uzavřít smlouvu číslo JMK066160/20/ORR.
Hlasování: 5/0/0
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Program dalších akcí:
Pátek

26. června 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 6-7 (uzávěrka 11.06.2020)

Čtvrtek

16. července 2020

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

03. září 2020

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Čtvrtek

10. září 2020

Veřejné zasedání ZO

Čtvrtek

15. září 2020

Zasedání obecní rady

Pátek

25. září 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 8-9 (uzávěrka 10.09.2020)

Čtvrtek

01. října 2020

Zasedání obecní rady

V 14.45 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.

Zápis vyhotovila dne 26.06.2020 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová, v. r.

Ověřovatel zápisu:

Richard Janoušek, v. r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v. r.

