ZÁPIS
ze 49. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 01.10.2020. Začátek
v 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Richard Janoušek, Vladimír
Kotolan, 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. Zimní údržba místních komunikací (shrnování)
02. Novostavba RD u ulici Krakovská – vyjádření obce
03. Kácení 2 ks dřevin na ul. Krakovská
04. Pořízení stojanů na desinfekci
05. Pořízení pískoviště
06. Nabídka T–Mobile
07. Virtuální letecká prohlídka obce
08. Vydláždění dvora u budovy pošty
09. Úprava připojení místní komunikace k ul. Niva
10. E.ON – SoSB VB rozš. kabelu Smílek
11. MŠ – přijímání darů
12. Schválení termínů uzavření MŠ
13. Vyřazení kotle z majetku MŠ
14. SAKO – změna ceníku za likvidaci odpadů v r. 2021
15. DPP na úklid S-pasáže
16. VŘ na zhotovitele PD „Nástavba MŠ v Sokolnicích“
17. Pronájem garáže od spol. SO ATOL
18. E.ON – SoSB VB rozš. NN Král
19. Volby 2020 – pronájem sokolovny
20. VŘ na zhotovitele stavby – zastávky u hřbitova
21. Provozní řád ŠROT GEBESHUBER s.r.o.
22. Oprava střechy HZ
23. Stavební dozor – zastávky u hřbitova
24. Daňové příjmy za I. – IX. / 2020
25. Novostavba RD v ul. Krakovská – přípojky
26. Žádost vedoucí stavebního úřadu
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
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K PROJEDNÁNÍ
01. Zimní údržba místních komunikací (shrnování)
Obec obdržela vyžádanou cenovou nabídku na zimní údržbu místních komunikací (shrnování)
pro období 2020/2021. Zimní údržba bude prováděna na základě objednávky.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje objednat zimní údržbu místních komunikací (shrnování) dle předložené cenové
nabídky u pana Miroslava Dvořáčka.
RO ukládá paní Hrdličkové do 15.10.2020 předat panu Miroslavu Dvořáčkovi objednávku
zimní údržby a kopii si nechat potvrdit.
Hlasování: 5/0/0
02. Novostavba RD v ulici Krakovská – vyjádření obce
Obec obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu s názvem "Rodinný
dům Sokolnice, ulice Krakovská, parc. č. 1408/2, 1408/5, 1783/1, k.ú. Sokolnice". Kompletní
projektová dokumentace byla zaslaná do ATELIERU PROJEKTIS s.r.o. se žádostí
o vyjádření k návrhu výstavby RD na parcelách č. 1408/2, 1408/5 a 1783/1 v k.ú. Sokolnice.
Nyní obec obdržela vyjádření od ATELIERU PROJEKTIS s.r.o, že předložená dokumentace
není navržena v souladu s platným územním plánem Sokolnic a s Územní studií lokalita
Z6 – ul. Krakovská. RD je dle technické zprávy navržen s jedním nadzemním podlažím
a využitým podkrovím, nepodsklepený ve tvaru písmene L – v návrhu se nejedná o podkroví,
ale o plnohodnotné druhé nadzemní podlaží včetně oken ve svislých stěnách. Přípustné
je řešení jedno nadzemní podlaží + šikmá střecha (sklon30°), s možností využití podkroví.
Střecha RD – sedlová se sklonem 30°, nad skladem 9°, střešní krytina BRAMAC barva černá.
Sklon přípustný 30°, přípustná je barva červená až hnědá. Součástí výstavby je sjezd z místní
komunikace o šířce 4,25 m. Podmínkou výstavby je prodloužení místní komunikace
ul. Krakovské pro dopravní obsluhu navržené plochy Z6, nelze budovat dopravní napojení
navrženého RD na ploše VP a na stávající 3 m účelovou komunikaci. Zastavitelnost pozemku
– celková výměra parcel činí 538 m2, zastavěnost 156 m2. Vyčíslení jednotlivých ploch
s odstavným stáním, přístupovým chodníkem, terasy a okapovým chodníkem v dokumentaci
chybí (přípustné zastavění RD vč. všech zpevněných ploch, odst. stání, teras je 35%).
Návrh na usnesení:
RO se ztotožňuje se stanoviskem ATELIÉRU PROJEKTIS, s.r.o. a neposkytuje kladné
vyjádření k záměru výstavby RD na parcelách č. 1408/2, 1408/5 a 1783/1 v k.ú. Sokolnice,
dle projektové dokumentace v předloženém rozsahu.
RO ukládá místostarostce do 15.10.2020 zaslat projektantovi RD stanovisko rady obce
k návrhu výstavby RD na parcelách č. 1408/2, 1408/5 a 1783/1 v k.ú. Sokolnice, v souladu
s obsahem vyjádření ATELIÉRU PROJEKTIS, s.r.o.
Hlasování: 5/0/0
03. Kácení 2 ks dřevin na ul. Krakovská
RO na své schůzi dne 15.09.2020 přerušila projednávání žádosti spol. ROVAX, spol. s r.o.
Brno, zastupující na základě plné moci, manžele …………………………………., o povolení
odkácení 2 ks ovocných dřevin rostoucích na pozemku p.č. 1783/2 na ul. Krakovská,
z důvodu, že v žádosti nebylo uvedeno, o jaký druh ovocné dřeviny se jedná a ani obvod
kmene ve výšce 1,30 m nad zemí. Žadatel nyní žádost doplnil, jedná se o 2 ks meruňky,
obvod kmene 64 cm a 115 cm. Důvodem k odkácení je kolize dřevin s plánovanou výstavbou
RD na pozemcích p.č. 1783/1, 1408/2 a 1408/5.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s odkácením 2 ks dřevin na pozemku p.č. 1783/2 dle předložené žádosti.
RO doporučuje obecnímu úřadu, aby rozhodl o pokácení 1ks meruňky s na pozemku
p.č. 1783/2 k.ú. Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové do 15.10.2020 požádat o vydání rozhodnutí o vykácení dřeviny.
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RO ukládá starostovi zajistit vykácení obou dřevin.
Hlasování: 5/0/0
04. Pořízení stojanů na desinfekci
Starosta obce doporučil radě pořídit stojany na dezinfekci, které by byly umístěné při vstupu
do budovy obecního úřadu, při vstupu do S-pasáže a na autobusových zastávkách v centru
obce. RO bylo předloženo několik cenových nabídek.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořídit stojany na dezinfekci a umístit je při vstupu do budovy OÚ
Sokolnice a do prostor S – pasáže na ul. Komenského č.p.10.
RO ukládá místostarostce zajistit nákup 3 ks stojanů na dezinfekci.
Hlasování: 5/0/0
05. Pořízení pískoviště
RO byly předloženy 3 cenové nabídky (dále jen „CN“) na pořízení pískoviště na dětské hřiště
U Husara. CN předložila spol. Dřevoartikl, spol. s r.o. Znojmo, spol. REVO hřiště s.r.o.,
Rožnov pod Radhoštěm a spol. Bonita Group Service s.r.o. Drásov.
Návrh na usnesení:
RO svaluje pořídit celokovové pískoviště od spol. Bonita Group Service s.r.o. Drásov 583,
664 24 Drásov, IČO: 27738795 dle předložené CN.
RO ukládá místostarostce vystavit objednávku na dodání celokovového pískoviště a zaslat
ji spol. Bonita Group Service s.r.o. Drásov 583, 664 24 Drásov, IČO: 27738795.
Hlasování: 5/0/0
06. Nabídka T-Mobile
Obec obdržela cenovou nabídku (dále jen „CN“) od spol. T-Mobile na služby poskytované
touto společností.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na služby poskytované spol. T-Mobile.
RO ukládá starostovi sdělit zástupci T-Mobile schválení předložené CN.
Hlasování: 5/0/0
07. Virtuální letecká prohlídka obce
Obec obdržela od společnosti Panoramas s.r.o. nabídku na pořízení virtuální letecké prohlídky
naší obce profi způsobem (dronem 1,3 gigapixel) za jednorázový vstup bez dalších
udržovacích poplatků. Společnost garantuje funkčnost na všech prohlížečích (pc, notesy,
tablety, chytré telefony atd.).
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořízení virtuální letecké prohlídky naší obce dle předložené nabídky.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku a zaslat ji zástupci spol. Panoramas, s.r.o.
Hlasování: 4/1/0
08. Vydláždění dvora u budovy pošty
Pan Tomáš Hradílek, jako spoluvlastník společných částí domu a pozemku p.č. 87/2, požádal
radu o souhlas s vydlážděním dvora (u budovy pošty na ul. Komenského 162, Sokolnice)
zámkovou dlažbou.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí, aby p. Hradílek provedl vydláždění dvora u budovy pošty na ul. Komenského
č.p. 162, Sokolnice na vlastní náklady.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.10.2020 informovat p. Hradílka o rozhodnutí
rady.
Hlasování: 5/0/0
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09. Úprava připojení místní komunikace k ul. Niva
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice,
obdržel dne 11.09.2020 žádost Ing. Tomáše Racka z projekční kanceláře Racek, Svinošice
104, 679 22 Lipůvka, IČO: 6970973 o povolení úpravy připojení místní komunikace Niva
(v pasportu místních komunikací označenou 25c) na začátku úseku v křižovatce ulic Niva
– Moravská (v pasportu místních komunikací označenou 34c) a o úpravu připojení na konci
úseku v křižovatce ulic Niva – Zahradní (v pasportu místních komunikací označenou 24c).
Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka výše uvedených
místních komunikací.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 24c, 25c a 34c s úpravou připojení místní
komunikace Niva na stávající ulici Moravskou - vjezd do ulice Niva a Zahradní - výjezd
z ulice Niva (na parcelách č. 216/1, 281/1 a 164 k.ú. Sokolnice).
RO ukládá starostovi nejpozději do 15.10.2020 zaslat souhlas obce s úpravou připojení místní
komunikace Niva na stávající ulici Moravskou a Zahradní.
Hlasování: 5/0/0
10. E.ON – SoSB VB rozš. kabelu ………..
RO na své schůzi dne 04.08.2020 projednávala žádost od společnosti E.ON, zastoupené
spol. MOPRE s.r.o., o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu nové přípojky NN
na ul. Krakovská s názvem „Sokolnice, příp. NN, ……… K1783/1“. RO neodsouhlasila trasu
nové přípojky NN vedenou v pozemcích obce p.č. 1780 a p.č. 1783/2 a požádala o změnu PD
tak, aby nová trasa přípojky byla vedena kolmo přes výše uvedené pozemky obce na pozemek
p.č. 1783/1 (v majetku manželů …………). Nyní spol. E.ON, zastoupená spol. MOPRE s.r.o.
předložila upravenou projektovou dokumentaci na stavbu s názvem „Sokolnice, příp. NN,
……… K1783/1“, kdy tato je v souladu s požadavky obce. Současně byl předložen návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tuto stavbu č. 1030060635/001.
Cena za věcné břemeno je v souladu s platným ceníkem obce.
Návrh na usnesení:
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem „Sokolnice,
rozš. NN, ………. K1783/1“.
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030060635/001 mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s.
RO ukládá místostarostce do 15.10.2020 informovat společnost MOPRE s.r.o., že obec nemá
výhrady k plánované stavbě s názvem: „Sokolnice, rozš. NN, ……… K1783/1“
a zároveň informovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
číslo 1030060635/001.
RO ukládá starostovi do 30.10.2020 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene číslo 1030060635/001.
Hlasování: 5/0/0
11. MŠ – přijímání darů
Ředitelka MŠ Sokolnice požádala radu o souhlas, s přijímáním peněžitých i materiálních darů
bez finančního omezení. Dle článku f) bodu B odst. 1b) Zřizovací listiny Mateřské školy
Sokolnice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, může MŠ nabývat do svého
vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činností, pro které byla zřízena, a to darem
s předchozím písemným souhlasem zřizovatele.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání tohoto bodu z důvodu možnosti dalšího řešení a upřesnění
s auditorem.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.10.2020 sdělit ředitelství MŠ přerušení
projednávání tohoto bodu.
Hlasování: 5/0/0
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12. Schválení termínu uzavření MŠ
Ředitelka mateřské školy požádala radu o schválení uzavření MŠ ve dnech 23. – 31.12.2020
z důvodu revize elektrických zařízení v celé budově MŠ. Zaměstnanci budou v uvedených
dnech čerpat řádnou dovolenou.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje uzavření MŠ Sokolnice ve dnech 23. – 31.12.2020.
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit ředitelce MŠ Sokolnice rozhodnutí rady obce.
Hlasování: 5/0/0
13. Vyřazení kotle z majetku MŠ
MŠ Sokolnice předložila žádost o schválení vyřazení elektrického kotle KE 12 801
(dat. pořízení r. 1978), z majetku MŠ, z důvodu jeho neopravitelnosti, které je podloženo
písemným soupisem závad z provedených servisních prací renomovanou firmou.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje vyřazení elektrického kotle KE 12 801 z majetku MŠ Sokolnice.
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit MŠ Sokolnice schválení vyřazení elektrického kotle
KE 12 801 z majetku MŠ nejpozději do 15.10.2020.
Hlasování: 5/0/0
14. SAKO – změna ceníku za likvidaci odpadů v r. 2021
Společnost SAKO Brno, a.s. zaslala oznámení o změně likvidace odpadů přijímaných
k energetickému využití v ZEVO SAKO Brno, a.s. Přílohou oznámení je ceník platný
od 01.01.2021. U všech komodit (vyjma papíru a lepenky) je cena za tunu likvidace odpadů
navýšena o 100,- Kč, u plastů, kompozitních obalů a směsných obalů je cena navýšena
o 300,- Kč.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje ceník odpadů přijímaných k energetickému využití v ZEVO SAKO platný
od 01.01.2021.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 15.10.2020 sdělit spol. SAKO Brno, a.s. schválení
ceníku odpadů přijímaných k energetickému využití v ZEVO SAKO platného od 01.01.2021.
Hlasování: 5/0/0
15. DPP na úklid S-pasáže
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na úklid v S-pasáži
po dobu nepřítomnosti paní uklízečky (čerpání řádné dovolené).
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh dohody o provedení práce na úklid v S-pasáži.
RO ukládá starostovi do 02.10.2020 uzavřít DPP na úklid v S-pasáži.
Hlasování: 5/0/0
16. VŘ na zhotovitele PD nástavby MŠ v Sokolnicích
Obec vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, na zpracovatele projektové
dokumentace na stavbu s názvem „Nástavba MŠ v Sokolnicích“ Výběrové řízení bylo
administrováno spol. RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Ve stanoveném termínu byly zaslány
čtyři nabídky.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace
na stavbu s názvem „Nástavba MŠ v Sokolnicích“ společnost Architekti Tihelka - Starycha
s.r.o., se sídlem Brno - Husovice, Gargulákova 1624/32, PSČ 614 00, IČO: 27718131, jejíž
nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější, včetně předložené
smlouvy o dílo.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 15.10.2020 informovat všechny účastníky
výběrového řízení o výsledku výběrového řízení.
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RO ukládá místostarostce do 15.10.2020 vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení SoD.
RO ukládá starostovi do 30.10.2020 uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení.
Hlasování: 5/0/0
17. Pronájem garáže u firmy SO ATOL spol. s r.o.
Obci končí nájemní smlouva na garáž, kterou si pronajímá od spol. SO ATOL spol. s r.o.
za účelem parkování komunální techniky a radě obce byl předložen návrh nové nájemní
smlouvy s platností od 01.11.2020.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi obcí
a společností SO ATOL spol. s.r.o., IČ: 46990747, U Cihelny 681, 664 52 Sokolnice.
RO ukládá starostovi do 15.10.2020 uzavřít smlouvu o pronájmu nebytových prostor
se společností SO ATOL spol. s.r.o., IČ: 46990747, U Cihelny 681, 664 52 Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
18. E.ON – SoSB VB rozš. kabelu NN (……….)
Obec Sokolnice obdržela od společnosti E.ON, zastoupené spol. MOPRE s.r.o. žádost
o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu nové přípojky NN na ul. Za Sýpkou,
s názvem: „Sokolnice, rozš. NN, ……… K285/4“. Současně byl předložen návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tuto stavbu č. 1030062995/002. Cena
za věcné břemeno je v souladu s platným ceníkem obce.
Návrh na usnesení:
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem „Sokolnice,
rozš. NN, ……… K285/4“.
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1030062995/002 mezi obcí a E.ON Distribuce, a.s.
RO ukládá místostarostce do 15.10.2020 informovat společnost MOPRE s.r.o., že obec nemá
výhrady k plánované stavbě s názvem: „Sokolnice, rozš. NN, ……… K285/4“
a zároveň informovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
číslo 1030062995/002.
RO ukládá starostovi do 30.10.2020 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene číslo 1030062995/002.
Hlasování: 5/0/0
19. Volby 2020 – pronájem sokolovny
TJ Sokol Sokolnice předložila návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu sokolovny za účelem
zřízení volební místnosti pro konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu konaných
ve dnech 02. - 03.10.2020 a 09. - 10.10.202.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu sokolovny za účelem zřízení
volební místnosti pro konání voleb do krajských zastupitelstev a Senátu konaných
ve dnech 02. - 03.10.2020 a 09. - 10.10.202.
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu sokolovny s TJ Sokol
Sokolnice, Masarykova 370, Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
20. VŘ na zhotovitele stavby – zastávky u hřbitova
Obec vyhlásila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu, na zhotovitele stavby s názvem
„Sokolnice – autobusové zastávky u hřbitova“. Výběrové řízení bylo administrováno
spol. RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Ve stanoveném termínu byly zaslány tři nabídky.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem „Sokolnice
– zastávky u hřbitova“ společnost PROSTAVBY a.s., se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice,
IČO: 27713130, jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější,
včetně předložené smlouvy o dílo.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 15.10.2020 informovat všechny účastníky
výběrového řízení o výsledku výběrového řízení.
RO ukládá místostarostce do 15.10.2020 vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení SoD.
RO ukládá starostovi do 30.10.2020 uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení.
Hlasování: 5/0/0
21. Provozní řád ŠROT GEBESHUBER s.r.o.
Obec Sokolnice obdržela podnět od Ing. ………. týkající se provozního řádu firmy ŠROT
GEBESHUBER s.r.o. Stávající provozní řád je platný do 31.05.2021. Podnět se týká provozní
doby na úpravu odpadů, která je v platném provozním řádu stanovena - v pracovní dny
od 6.00 h do 22.00 h, v sobotu od 7.00 h do 22.00 h s tím, že v sobotu od 8.00 do 14.00 h
lze provádět hlučné činnosti. V podnětu se uvádí, že takto schválená provozní doba
k provádění hlučných činností (nezaměňovat za pracovní dobu) je, dle jeho úsudku, naprosto
nehorázným zásahem do svobod občanů Sokolnic a je nutné ji v pracovních dnech zredukovat
a v sobotu zrušit. Při projednávání nového provozního řádu firmy ŠROT GEBESHUBER
s.r.o. bude obec Sokolnice účastníkem řízení.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí podnět Ing. ……….. a k řešení této problematiky se vrátí po té, co obec
bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení a obdrží oznámení KÚ JMK o zahájení řízení
v předmětné věci.
RO ukládá starostovi seznámit Ing. ……… s přijatým usnesením.
Hlasování: 5/0/0
22. Oprava střechy HZ
Firma PROSTAVBY, a.s. předložila radě cenovou nabídku (dále jen „CN“) na práce
navazující na opravu střechy hasičské zbrojnice. Jedná se zejména o demontáž podbití stropů,
dodávka a montáž kazetových podhledů, opravu elektroinstalace a úpravu hromosvodu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN na práce navazující na opravu střechy hasičské zbrojnice.
RO ukládá paní Hrdličkové, nejpozději do 15.10.2020 vystavit objednávku dle schválené CN
a zaslat ji spol. PROSTAVBY, a.s. Otnice.
Hlasování: 5/0/0
23. Stavební dozor - zastávky u hřbitova
Obec připravuje stavbu „Sokolnice – autobusové zastávky u hřbitova“. Bylo by vhodné
vybrat stavební dozor, který by kontroloval prováděné práce, fakturaci a další.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje záměr objednat výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora
a koordinátora BOZP na stavbu „Sokolnice – autobusové zastávky u hřbitova“.
RO ukládá starostovi nejpozději do 15.10.2020 vyzvat alespoň tři osoby k předložení cenové
nabídky na výkon inženýrské činnosti - technický dozor investora a koordinátora BOZP
na stavbu „Sokolnice – autobusové zastávky u hřbitova“.
Hlasování: 5/0/0
24. Daňové příjmy za I. – IX./2020
RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými příjmy obce za prvních devět měsíců roku
2020. Příjmová stránka rozpočtu je plněna na 92,42 %.
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Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí daňové příjmy obce za rok 2020.
Hlasování: 5/0/0
25. Novostavba RD v ul. Krakovská – přípojky
Obec obdržela žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky (do splaškové
kanalizace) novostavby RD v ulici Krakovská. K žádosti nebyly doložené situační plány
přípojek.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání žádosti o vyjádření ke stavbě vodovodní a kanalizační přípojky
(do splaškové kanalizace) v ulici Krakovská.
RO ukládá místostarostce do 15.10.2020 vyzvat žadatele o vyjádření ke stavbě vodovodní
a kanalizační přípojky k novostavbě RD v ulici Krakovská, k doplnění žádosti o situační
plány přípojek, včetně řezů a technické zprávy.
Hlasování: 5/0/0
26. Žádost Stavebního úřadu Sokolnice
Vedoucí Stavebního úřadu Sokolnice, Ing. Petra Nováková, požádala radu o souhlas
s přijetím nového zaměstnance na pozici administrativní pracovník stavebního úřadu, což by
vyřešilo současný stav kumulované funkce technika stavebního úřadu a administrativy, kterou
nyní zastává paní Jana Robešová. Vzhledem ke stále narůstající administrativě stavebního
úřadu (RUIAN, statistika, archivace, kartotéka, běžná administrativa) by v případě přijetí
nového administrativního pracovníka/pracovnice byla p. Robešová plnohodnotným technikem
stavebního úřadu.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje přijetí nového pracovníka/pracovnice na pozici administrativní
pracovník/pracovnice Stavebního úřadu Sokolnice.
RO ukládá starostovi zajistit přijetí nového pracovníka/pracovnice na pozici administrativní
pracovník/pracovnice Stavebního úřadu Sokolnice, s nástupem od 01.12.2020.
Hlasování: 5/0/0
Program dalších akcí:
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

Pátek

20. listopadu 2020

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 11 (uzávěrka 05.11.2020)

Čtvrtek

01. prosince 2020

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Čtvrtek

10. prosince 2020

Veřejné zasedání ZO

V 15.10 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 16.09.2020 Ivanka Hamanová
Zapsala:

Ivanka Hamanová, v. r.

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Struška, v. r.

Starosta obce:

Libor Beránek, v. r .

