
                         
ZÁPIS 

 
ze 46. schůze rady obce rozšířené o zástupce výborů a komisí, která se konala  
ve čtvrtek 03.09.2020, v obřadní síni Obecního úřadu Sokolnice. Začátek  
v 18.00 hodin. 
 

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

Přítomni zastupitelé 
Jiřina Chudáčková, Josef Chudáček, Zdeněk Jirgala, Jiří 
Macenauer, Petr Mifek, Pavel Novák, Radek Palán,   

Omluveni Jarmila Šustrová, Luboš Král, Marie Fojtů, Richard Janoušek   

 
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. MěÚ Šlapanice – oznámení páté aktualizace územně analytických podkladů ORP 

Šlapanice a výzva k poskytnutí údajů  
02. MěÚ Šlapanice – schválení plánu opatření pro případ havarijního úniku závadných látek 

z transformovny 400/220 kV Sokolnice 
03. KrÚ JmK – oznámení o zahájení řízení o povolení výjimky aplikace přípravku Stutox II  

a Ratron GW do nor hraboše polního  
04. KrÚ JmK – vyrozumění o odvolacím řízení k územnímu rozhodnutí SÚ Sokolnice  

o umístění stavby „Skladová hala s provozovnou“ 
05. Okresní soud Brno – venkov rozsudek ve věci vyklizení a odstranění stavby na části 

pozemku p.č. 1364/1, k.ú. Sokolnice (Mgr. Šafránková)  
06. MŠ Sokolnice – sdělení k zápisu do MŠ Sokolnice 
07. KrÚ JmK – udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů 

živočichů 
08. KrÚ JmK – oznámení o zahájení řízení k povolení výjimky k výzkumu biologie  

a ekologie bobra evropského  
09. KrÚ JmK – neschválení poskytnutí dotace na účel „Sokolnice žijí hudbou“ 
10. MěÚ Šlapanice – protokol o provedené kontrole vedení matričních knih a sbírek listin  

u matričního úřadu    

 

II. K PROJEDNÁNÍ 

01. Daňové příjmy za I. – VIII. / 2020 
02. Příprava rozpočtu na rok 2021 
03. Sdružení obcí a svazku obcí 
04. Sportovní hala  
05. Měření rychlosti v obci 
06. Zadání ÚS Z10 lokalita Slanisko 
07. Zadání ÚS P20 lokalita U Rybníka 
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08. Autobusové zastávky na ul. Kaštanová 
09. E.ON – VB přip. kabelu NN (Voldřich) 
10. E.ON – VB rozš. kabelu NN (Pohlodek)   
11. Smlouva o bezúplatném převodu (kompostéry) 
 

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: 4/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Daňové příjmy za I. – VIII./2020   
RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými příjmy obce za prvních osm měsíců roku 
2020. Příjmová stránka rozpočtu je plněna na 88,54 %. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí daňové příjmy obce za rok 2020. 
Hlasování: 4/0/0 
 
02. Příprava rozpočtu na rok 2021       
RO se seznámila s harmonogramem přípravy rozpočtu obce na rok 2021.   
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí harmonogram přípravy rozpočtu obce na rok 2021.   
Hlasování: 4/0/0 
 
03. Sdružení obcí a svazku obcí      
Obci Sokolnice byla nabídnuta možnost stát se členem Sdružení obcí a svazku obcí, z. s. (dále 
jen „Spolek“). Spolek je jedním ze společníků Svazu VKMO s.r.o. (dále jen „SVKMO“), 
který byl založen v roce 1999. Zakládajícími společníky SVKMO se staly výhradně svazky 
měst a obcí. SVKMO je jediným akcionářem společnosti VAS, a.s., funkci akcionáře 
vykonává tak, aby byly vytvářeny podmínky pro obnovu a rozvoj vodohospodářské 
infrastruktury a současně bylo dosahováno optimalizovaných provozních nákladů. Vnitřní 
organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se stanovami. Členství 
ve Spolku vzniká na základě rozhodnutí představenstva o písemné přihlášce uchazeče  
o členství ve Spolku. Na členství ve Spolku není právní nárok. Roční členský příspěvek 
představuje částku odpovídající jednonásobku počtu obyvatel napojených na vodovod  
pro veřejnou potřebu.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí informace ohledně členství ve Spolku a doporučuje zastupitelstvu, 
schválit členství ve Spolku.    
RO ukládá starostovi předložit tento bod k projednání na nejbližší zasedání zastupitelstva 
obce.  
Hlasování: 4/0/0 
 
04. Sportovní hala   
Obec požádala spol. JanSport projekt, s.r.o. o zpracování studie sportovní haly Sokolnice  
jako alternativu využití území bývalé čerpací stanice u rybníka. Společnost JanSport projekt, 
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s.r.o. předložila tuto studii, ze které je patrná možnost realizace stavby v tomto území. 
V současné době však není vypsán žádný dotační titul na výstavbu sportovních zařízení  
pro obce do 3. tis. obyvatel. Obec oslovila TJ Sokol Sokolnice, aby se vyjádřila k možnosti 
realizace ze strany TJ.        
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí předloženou studii společnosti JanSport projekt, s.r.o. na výstavbu 
sportovní haly a přerušuje projednávání tohoto bodu.  
Hlasování: 4/0/0 
 
05. Měření rychlosti v obci      
Společnost EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí zaslala cenovou nabídku (dále jen „CN“) 
na měření rychlosti vozidel při průjezdu obcí. S ohledem na konkrétní podmínky řešené 
lokality doporučila k instalaci následující možnosti:  
 Měření okamžité rychlosti v konkrétním řezu komunikace, příp. pomocí neinvazivního 

radarového senzoru, což je tradiční přístup k měření rychlosti. Obvykle se používá tam, 
kde nelze, vzhledem k místním podmínkám, aplikovat měření úsekové rychlosti nebo tam, 
kde je kladen velký důraz na zklidnění konkrétního místa komunikace.  

 Měření úsekové rychlosti - v tomto případě musí řidič dodržovat předepsanou rychlost  
v celém měřeném úseku, což má vynikající preventivní účinky. Délka úseku bývá typicky 
stovky metrů, přičemž systém umožňuje zvolit délku úseku v rozsahu 100 m až 10 km.  

 Kombinaci měření úsekové rychlosti s měřením okamžité rychlosti na vjezdu do úseku.  
V tomto případě se pozitivně doplňují oba přístupy k měření rychlosti vozidel vjednom 
komplexním systému a využívá se vzájemné synergie obou technologií k dosažení  
co nejlepšího výsledku v oblasti vynucení dodržování stanovené maximální rychlosti  
v řešené lokalitě. 

CN zahrnuje u každé z variant možnost pronájmu systému (smlouva na 60 měsíců) nebo jeho 
zakoupení.   
Návrh na usnesení: 
RO nedoporučuje schválit CN k zakoupení či pronájmu ani jedné z předložených variant 
k měření rychlosti v naší obci. 
RO ukládá místostarostce sdělit spol. EMPEMONT s.r.o. rozhodnutí rady.  
Hlasování: 4/0/0 
 
06. Zadání územní studie Z10 lokalita Slanisko        
Obec obdržela od MěÚ Šlapanice zadání územní studie s názvem SOKOLNICE – lokalita 
„Slanisko“, zastavitelná plocha Z10 dle Územního plánu Sokolnice, úplné znění po vydání 
změny č. 1 (dále jen „ÚS“), jako podklad pro zpracování výše uvedené ÚS.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zadání územní studie s názvem SOKOLNICE – lokalita „Slanisko“, 
zastavitelná plocha Z10 dle Územního plánu Sokolnice, úplné znění po vydání změny č. 1. 
RO schvaluje, aby tuto územní studii zpracovávala Jarmila Haluzová, Atelier PROJEKTIS, 
Ponávka 2, 620 00 Brno.  
RO ukládá starostovi předat podklad ke zpracování ÚS projektantovi.   
Hlasování: 4/0/0 
 
07. Zadání územní studie P20 lokalita U Rybníka        
Obec obdržela od MěÚ Šlapanice zadání územní studie s názvem SOKOLNICE – lokalita  
„U rybníka“, plocha přestavby P20 dle Územního plánu Sokolnice, úplné znění po vydání 
změny č. 1 (dále jen „ÚS“), jako podklad pro zpracování výše uvedené ÚS.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zadání územní studie s názvem SOKOLNICE – lokalita „U rybníka“, 
zastavitelná plocha Z10 dle Územního plánu Sokolnice, úplné znění po vydání změny č. 1. 
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RO schvaluje, aby tuto územní studii zpracovávala Jarmila Haluzová, Atelier PROJEKTIS, 
Ponávka 2, 620 00 Brno.  
RO ukládá starostovi předat podklad ke zpracování ÚS projektantovi.   
Hlasování: 4/0/0 
 
08. Autobusové zastávky na ul. Kaštanová        
MěÚ Šlapanice zastavil řízení o stavební povolení autobusových zastávek na ul. Kaštanová. 
Nyní je třeba rozhodnout, jak se záměrem realizovat výstavbu autobusových zastávek  
na ul. Kaštanová pokračovat. Nabízí se tři varianty řešení.  
Varianta I. – v realizaci stavby již nepokračovat (tzn. nebudovat žádnou zastávku)  
Varianta II. – vybudovat pouze zastávku směr Brno  
Varianta III. – zastávku směr Újezd u Brna posunout níž, před křižovatku s ulicí Krakovská.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje variantu I., tedy nepokračovat se záměrem realizace projektu výstavby 
autobusových zastávek na ul. Kaštanová. 
RO schvaluje, jako prioritu v tomto území, vybudování přechodu pro chodce na ul. Kaštanová 
a ul. Kobylnická tak, aby byla zajištěna bezpečnost občanů žijících v této lokalitě.    
RO ukládá starostovi učinit všechny kroky potřebné k realizaci přechodu pro chodce  
na ul. Kaštanová a ul. Kobylnická.     
Hlasování: 4/0/0 
 
09. E.ON – VB přip. kabelu NN (Voldřich)      
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 
nazvanou „Sokolnice, příp. NN, Voldřich, K1026/1“. 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 - 014330062450/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. HO - 014330062450/001. 
RO ukládá místostarostce do 11.09.2020 informovat žadatele o schválení uzavření smlouvy  
č. HO - 014330062450/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu č. HO - 014330062450/001 mezi společností E.ON  
a obcí Sokolnice, nejpozději do 25.09.2020. 
Hlasování: 4/0/0 
 
10. E.ON – VB rozš. kabelu NN (Pohlodek)        
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 
nazvanou „Sokolnice, rozš. NN, Pohlodek, K1306/1“. 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 - 014330062136/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. HO - 014330062136/001. 
RO ukládá místostarostce do 11.09.2020 informovat žadatele o schválení uzavření smlouvy  
č. HO - 014330062136/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu č. HO - 014330062136/001 mezi společností E.ON  
a obcí Sokolnice, nejpozději do 25.09.2020. 
Hlasování: 4/0/0 
 
11. Smlouva o bezúplatném převodu (kompostéry) 
Obec v roce 2014 obdržela prostřednictvím DSO Region CEZAVA dotaci na nákup 300 ks 
kompostérů pro domácnosti. Kompostéry byly bezplatně předány do užívání našim občanům. 
Nyní Region CEZAVA předložil obci ke schválení návrh smlouvy o bezúplatném převodu, 
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jejímž předmětem je převod mobiliáře pořízený v rámci Operačního programu Životní 
prostředí z oblasti Zkvalitnění nakládání s odpady v roce 2014. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu mobiliáře mezi Regionem 
CEZAVA a obcí Sokolnice.  
RO ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu nejpozději do 18.09.2020.   
Hlasování: 4/0/0 
 
III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 10. 09. 2020, od 18.00 h, v aule Základní 
školy Sokolnice, v obci Sokolnice.   
 
01. Změna č. II. Územního plánu Sokolnice    
Rada obce doporučuje schválit pořízení změny číslo II. územního plánu obce Sokolnice 
v rozsahu, uvedeném v pozvánce na jednání zastupitelstva. Hlasování: 4/0/0 
 
02. Žádost o dokup pozemku p.č. 2242      
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
03. Darovací smlouva na veřejné osvětlení         
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
04. Směna pozemků s Baroque loft s.r.o.        
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 4/0/0 
 
Program dalších akcí: 

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  

Čtvrtek 15. října 2020 Zasedání obecní rady  

Čtvrtek 29. října 2020 Zasedání obecní rady  

Pátek  23. října 2020 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 10  (uzávěrka 08.10.2020) 

Čtvrtek 12. listopadu 2020 Zasedání obecní rady  

 

Ve 20.50 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
Zápis vyhotovila dne 04.09.2020 Ivanka Hamanová    
 
 
 
Zapsala:    Ivanka Hamanová, v. r.  
 
Ověřovatel zápisu:  Tomáš Struška, v. r.  
 
Starosta obce:    Libor Beránek, v. r.   


