
                         
ZÁPIS 

 
ze 48. schůze rady obce rozšířené o zástupce výborů a komisí, která se konala  
v úterý 29.09.2020, v obřadní síni Obecního úřadu Sokolnice. Začátek  
v 18.00 hodin. 
 

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

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

Omluveni 
Jiřina Chudáčková, Josef Chudáček, Vladimír Kotolan, Petr 
Mifek 

 
V 18.00 hodin starosta přivítal 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. Sportovní hala  

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

 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání, ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška.   
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. 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, kde by do budoucna mělo 
vzniknout sportovní zařízení, vč. tenisového kurtu. Společnost JanSport projekt, s.r.o., 
předložila tuto studii, ze které byla 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, ze kterého by se investice pohybující se kolem 50 mil. korun dala 
kofinancovat. Obec oslovila TJ Sokol Sokolnice, aby se vyjádřila k možnosti realizace  
ze strany TJ, neboť pro spolky (jako je sokol) v minulosti byly vypisovány dotační tituly  
na financování obdobných akcí.  
O tomto bodu bylo RO (za účasti ostatních zastupitelů) dlouze diskutováno, do důsledků byly 
probírány právní, majetkoprávní i finanční okolnosti, neboť případná stavba by zasahovala  
do pozemků nejenom obce, ale i TJ Sokola Sokolnice. Dalším diskutovaným aspektem byly 
aktuálně nově vznikající potřeby (v souvislosti s výstavbou 90 RD v lokalitě ul. Šlapanická) 
na dostavbu infrastruktury v obci, především pak na přístavbu MŠ a ZŠ. V neposlední řadě 
byla starostou obce ověřena informace, že Střední škola elektrotechnická a energetická 
Sokolnice disponuje pravomocným Územním rozhodnutím i Stavebním povolením na 
výstavbu sportovní haly na Rozvodně a v případě poskytnutí finančních prostředků od 
zřizovatele, kterým je JmK, je připravena stavbu realizovat.  
Z několika-ti hodinové diskuze radních i zastupitelů vyplynul závěr nerealizovat výstavbu 
sportovní haly v tomto území, ale i plánovaného sportovního zařízení (posilovna, bowling, 
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wellness, tenisový kurt), ale spíše vybudovat otevřené hřiště – sportoviště, kdy by byly 
umístěny např. prvky workoutu, parkuru či volejbalového hřiště, přístupné široké veřejnosti 
24 hodin denně.        
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí studii s názvem „Sportovní hala Sokolnice, u rybníka“. 
RO nesouhlasí s realizací stavby sportovní haly v Sokolnicích u rybníka. 
RO schvaluje zastavit projekční práce na veřejné zakázce s názvem Zpracování  
a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Sportovního zařízení u rybníka  
v Sokolnicích“. 
Ukládá starostovi projednat se spol. JanSport projekt, s.r.o., ukončení SoD na výše uvedenou 
zakázku.   
Hlasování: 4/0/0 
 

Program dalších akcí: 

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  

 

V 19.40 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zápis vyhotovila dne 01.10.2020 Ivanka Hamanová    
 
 
 
Zapsala:    Ivanka Hamanová, v. r.   
 
Ověřovatel zápisu:  Richard Janoušek, v. r.   
 
Starosta obce:    Libor Beránek, v. r.   
 
 


