
                          
ZÁPIS 

z 54. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 17.12.2020. Začátek  
v 13.00 hodin.  

 

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

Omluven:  Vladimír Kotolan 

 
V 13.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Richard Janoušek. Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady obce. 
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 

I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021  
02. Rozpočtové opatření č. 06/2020  
03. Pouštění koled na štědrý den  
04. Pracovní poměr – p. ………., p. ………. a p. ………. 
05.  Zápis do kroniky obce za rok 2019  
06. Rozpočet MŠ na rok 2021 
07. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ 
08. Výsadby na hřbitově  
09. Rekonstrukce mostu na ul. Zámecká  
10. Mobilní rozhlas 
11. E.ON – VB rozš. NN areál po vojsku 
12. Rozpočet ZŠ na rok 2021 
13. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
14. VAS – smlouva o spolupráci 
15. Licenční smlouva s TOP GIS 
16. ZŠ – schválení odměny  
17. Rekonstrukce ulice Tuřanská – VŘ na zhotovitele  
18. Náhrada škody v důsledku nesprávného úředního postupu 
19. VŘ na provozování veřejného osvětlení 
20. GRANTIKA - cenová nabídka na projektové poradenství  
21. Uzavření DPP 

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

 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška.  
Hlasování: 4/0/0 
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K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021      
Radě obce byl předložen návrh rozpisu rozpočtu na rok 2021. Rozpis vychází z rozpočtu obce 
schváleného zastupitelstvem dne 10.12.2020. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok 2021. 
RO ukládá paní Hrdličkové informovat účetní obce o schválení rozpisu rozpočtu na rok 2021 
nejpozději do 30.12.2020. 
Hlasování: 4/0/0 
 
02. Rozpočtové opatření číslo 06/2020       
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 06/2020. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 06/2020. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.01.2021 informovat účetní obce o schválení rozpočtového 
opatření č. 06/2020. 
RO ukládá místostarostce nejpozději do 16.01.2021 zveřejnit rozpočtové opatření č. 06/2020 
v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 4/0/0 
 
03. Pouštění koled na Štědrý den         
Pravidelně na Štědrý den pouští obec, v době od 15.00 do 16.00 h, v místním rozhlase koledy.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pouštět koledy v místním rozhlase na Štědrý den v době od 15.00 do 16.00 h.     
RO ukládá panu Kotolanovi pustit koledy do místního rozhlasu na Štědrý den v době  
od 15.00 do 16.00 h.    
Hlasování: 4/0/0 
 
04. Pracovní poměr – p. ………., p. ………. a p. ……….        
RO byl předložen návrh na uzavření pracovní smlouvy s p. ………., p. ……….  
a p. ………. na úklid veřejného prostranství, s nástupem od  01.01.2021.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. ………. a p. ………. na úklid veřejného 
prostranství s nástupem od  01.01.2021.  
RO schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. ………. na úklid veřejného prostranství,  
na dobu určitou – do 31.12.2021, s nástupem od  01.01.2021.  
RO ukládá starostovi nejpozději do 23.12.2020 uzavřít pracovní smlouvu se třemi pracovníky 
na úklid veřejných prostranství, s nástupem od 01.01.2021.  
Hlasování: 4/0/0 
 
05. Zápis do kroniky obce za rok 2019       
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce návrh textů, které navrhuje zaznamenat 
do místní kroniky. RO uložila všem radním, aby do 01.12.2020 zaslali své připomínky 
k návrhu textů pro zápis do kroniky starostovi obce na e-mail: starosta@sokolnice.cz. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje aktualizovanou podobu návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2019. 
RO ukládá kronikářce obce provést zápis do kroniky obce za rok 2019, v termínu nejpozději 
do 28.02.2021. 
Hlasování: 4/0/0 
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06. Rozpočet MŠ na rok 2021     
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále jen také "MŠ")  
na rok 2021. Návrh rozpočtu MŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR 
zveřejněným ve "Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí  
a krajů číslo 02/2017" ze dne 15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn   
až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Sokolnice na rok 2021.  
RO ukládá místostarostce obce do 15.01.2021 zveřejnit rozpočet MŠ na obecních 
internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.01.2021 informovat MŠ Sokolnice o schválení 
rozpočtu MŠ Sokolnice na rok 2021. 
Hlasování: 4/0/0 
 
07. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice     
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Sokolnice 
(dále jen také "MŠ") na léta 2022 – 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ  
byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR zveřejněným ve "Zprávách 
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017" ze dne 
15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Sokolnice na léta 2022  
- 2023.  
RO ukládá místostarostce obce do 15.01.2021 zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu MŠ  
na obecních internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.01.2021 informovat MŠ Sokolnice o schválení 
střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Sokolnice. 
Hlasování: 4/0/0 
 
08. Výsadby na hřbitově    
RO byla předložena cenová nabídka na realizaci výsadeb dřevin a úpravy stávajících výsadeb 
na hřbitově v Sokolnicích.       
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje cenovou nabídku na realizaci výsadeb dřevin a úpravy stávajících výsadeb  
na hřbitově v Sokolnicích.  
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku dle schválené cenové nabídky a zaslat ji spol. 
GOZ GARDEN, s.r.o., Ing. Weberové nejpozději do 23.12.2020.         
Hlasování: 4/0/0 
 
09. Rekonstrukce mostu na ul. Zámecká    
RO na své schůzi dne 01.12.2020 schválila zpracování studie rekonstrukce mostního objektu 
na ul. Zámecká včetně předložení cenové nabídky na její zpracování. Nyní spol. VIAPONT, 
s.r.o. předložila cenovou nabídku na zpracování výše uvedené studie.         
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na zpracování studie rekonstrukce mostního 
objektu na ul. Zámecká.    
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku dle schválené cenové nabídky a zaslat ji spol. 
VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno.   
Hlasování: 4/0/0 
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10. Mobilní rozhlas    
RO byla předložena nabídka na poskytování služeb komunikačního ekosystému Mobilní 
rozhlas „MINI“ ZDARMA, který pomáhá samosprávám modernizovat řízení a komunikaci  
s obyvateli. Licence obsahuje celý ekosystém pro účely krizové komunikace. Systém 
propojení s webovými stránkami (automatické zprávy e-mailem, do aplikace a na webový 
profil) je k dispozici pro všechny typy komunikace. Krizovou komunikací se rozumí 
informování o těchto situacích: epidemie, karantény, živelné pohromy (povodně, sesuvy 
půdy, vichřice, orkány, zemětřesení) a rozsáhlé požáry. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořízení aplikace Mobilní rozhlas „MINI“ ZDARMA od společnosti Neogenia, 
s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 29198950.  
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku na pořízení aplikace Mobilní rozhlas „MINI“ 
ZDARMA od společnosti Neogenia, s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČO: 29198950  
a zaslat ji zástupci společnosti nejpozději do 15.01.2021.   
Hlasování: 4/0/0 
 
11. E.ON – VB rozš. NN areál po vojsku    
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu 
nazvanou „Sokolnice, rozš. NN,Obec areál po vojsku“. 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-014330065440/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene  
č. HO - 014330065440/001. 
RO ukládá místostarostce nejpozději do 08.01.2021 informovat žadatele o schválení uzavření 
smlouvy č. HO - 014330065440/001 mezi společností E.ON a obcí Sokolnice. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu č. HO - 014330065440/001 mezi společností E.ON  
a obcí Sokolnice.  
Hlasování: 4/0/0 
 
12. Rozpočet ZŠ na rok 2021   
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen také "ZŠ") na rok 
2021. Návrh rozpočtu ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR 
zveřejněným ve "Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí  
a krajů číslo 02/2017" ze dne 15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn   
až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje rozpočet Základní školy Sokolnice na rok 2021.  
RO ukládá místostarostce obce do 15.01.2021 zveřejnit rozpočet ZŠ na obecních 
internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.01.2021 informovat ZŠ Sokolnice o schválení 
rozpočtu ZŠ Sokolnice na rok 2021. 
Hlasování: 4/0/0 
 
13. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ     
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Sokolnice 
(dále jen také "ZŠ") na léta 2022 – 2023. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR zveřejněným ve "Zprávách 
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017" ze dne 
15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce. 
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Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Sokolnice na léta 2022  
- 2023.  
RO ukládá místostarostce obce do 15.01.2021 zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu  
ZŠ na obecních internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.01.2021 informovat ZŠ Sokolnice o schválení 
střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Sokolnice. 
Hlasování: 4/0/0 
 
14. VAS – smlouva o spolupráci      
Vodárenská akciová společnost, a.s. předložila radě smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem 
je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti s umístěním souboru technických 
zařízení a prvků na objektu VDJ Sokolnice umožňujících sběr dat a odesílání dat sloužících 
k ochraně objektu.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o spolupráci se spol. Vodárenská akciová společnost, 
a.s., se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno.  
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu mezi obcí a spol. Vodárenská akciová společnost, a.s., 
se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno nejpozději do 30.12.2020.     
Hlasování: 4/0/0 
 
15. Licenční smlouva s TopGis, s.r.o.    
Radě obce byl předložen návrh licenční smlouvy na dodání nové ortofotomapy 2020,  
v rozlišení 10cm/pix., pro potřebu stavebního úřadu Sokolnice, zahrnující katastrální území 
Sokolnic, Telnice, Újezdu u Brna, Nesvačilky, Měnína, Žatčan, Moutnic a Těšan.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření licenční smlouvy, na dodání ortofotomap, mezi obcí Sokolnice  
a spol. TopGis, s.r.o. Brno.  
RO ukládá starostovi do 08.01.2021 uzavřít licenční smlouvu na dodání ortofotomap z roku 
2020.  
Hlasování: 4/0/0 
 
16. Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice        
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny řediteli základní školy. Odměna se hradí  
z prostředků určených na platy MŠMT ČR.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený návrh na odměnu řediteli Základní školy Sokolnice. 
RO ukládá místostarostce do 07.01.2021 informovat ředitele ZŠ o schválení odměny.  
Hlasování: 2/0/1   
P. Tomáš Struška uvedl, že je v tomto bodě podjatý a nehlasoval. 
Usnesení v tomto bodě nebylo přijato. 
 
17. Rekonstrukce ulice Tuřanská – VŘ na zhotovitele 
Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby s názvem „Oprava ulice Tuřanská“ 
s termínem zahájení prací v březnu 2021. Ve stanoveném termínu byly zaslány 3 nabídky.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zhotovitele stavby s názvem „Oprava ulice 
Tuřanská“ společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby 
MORAVA, se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 48035599, jejíž nabídka byla 
vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější, včetně předložené smlouvy o dílo.  
RO ukládá místostarostce nejpozději do 08.01.2021 informovat všechny účastníky 
výběrového řízení o výsledku výběrového řízení. 
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RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení nejpozději  
do 29.01.2021.  
Hlasování: 4/0/0 
 
18. Náhrada škody v důsledku nesprávného úředního postupu    
Obec Sokolnice obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj ČR výzvu k úhradě škody 
způsobené nesprávným úředním postupem Obecního úřadu Sokolnice, stavebního úřadu, 
kterého se tento úřad dopustil tím, že vydal v roce 2006 obsahově nesprávné vyjádření ve věci 
záměru stavby „Dekontaminační plochy na pozemku parc. č. 1382/2 v k.ú. Měnín“. Rada 
vzala výzvu k úhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem na vědomí a uložila 
starostovi uplatnit náhradu škody prostřednictvím pojišťovny a zároveň informovat 
Ministerstvo pro místní rozvoj o postupu ve věci. Pojišťova Kooperativa sdělila, že nárok na 
pojistné plnění nevzniká, a proto obec oslovila svého právního zástupce, aby prověřil obsah 
všech smluv uzavřených mezi obcí a pojišťovnou Kooperativa, zda nevznikla povinnost 
k plnění této pojistné události.          
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednávání tohoto bodu do doby, než obdrží informaci právního zástupce 
obce.  
Hlasování: 4/0/0 
 
19. Výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení     
RO byl předložen návrh výzvy k podání nabídky na provozovatele veřejného osvětlení v obci, 
jejímž předmětem je kompletní servis a údržba VO. Jedná se o veřejnou zakázku malého 
rozsahu. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na provozovatele veřejného osvětlení v obci. 
RO ukládá starostovi oslovit alespoň tři firmy k podání nabídky na servis a údržbu VO v obci.  
Hlasování: 4/0/0 
 
20. GRANTIKA – cenová nabídka projektového poradenství      
RO byla předložena cenová nabídka na administraci dotace a následné udržitelnosti projektu 
rekonstrukce I. NP OÚ Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku na administraci dotace a následnou udržitelnost 
projektu rekonstrukce I. NP OÚ Sokolnice. 
RO ukládá místostarostce sdělit zástupci spol. Grantika rozhodnutí rady a požádat  
o předložení smlouvy o dílo.  
Hlasování: 4/0/0 
 
21. Uzavření DPP   
Radě obce bylo navrženo, aby obec využila zkušenosti bývalého místostarosty a uzavřela  
s ním dohodu o provedení práce pro rok 2021, v rozsahu max. 300 hodin.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavřít s ………………….. DPP pro rok 2021 v rozsahu max. 300 hodin.    
RO ukládá starostovi obce uzavřít s …………………… DPP pro rok 2021, v rozsahu max.  
300 hodin, nejpozději do 30.12.2020.   
Hlasování: 4/0/0 
 
Program dalších akcí: 
 

Čtvrtek  07. ledna 2021 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 21. ledna 2021 Zasedání obecní rady 
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Pátek  22. ledna 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1  (uzávěrka 07.01.2021) 

Čtvrtek  04. února 2021 Zasedání obecní rady  

Čtvrtek  18. února 2021 Zasedání obecní rady  

Pátek  19. února 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2  (uzávěrka 04.02.2021)  

Úterý 02. března 2021 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Středa 10. března 2021 Veřejné zasedání ZO 

 
 
 
V 14.15 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis vyhotovila dne 18.12.2020 Ivanka Hamanová     

 
 
 
Zapsala:   Ivanka Hamanová, v. r.   
 
Ověřovatel zápisu: Richard Janoušek, v. r.  
 
Starosta obce:   Libor Beránek, v. r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


