
                          
ZÁPIS 

 
z 59. schůze rady obce rozšířené o zástupce výborů a komisí, která se konala  
v úterý 02.03.2021, v obřadní síni Obecního úřadu Sokolnice. Začátek  
v 18.00 hodin. 
 

Přítomni členové rady Libor Beránek, Richard Janoušek, Vladimír Kotolan,  

Přítomni zastupitelé 
Marie Fojtů, Jiřina Chudáčková, Josef Chudáček, Zdeněk Jirgala, 
Luboš Král, Jiří Macenauer, Radek Palán, Jarmila Šustrová  

Omluveni Ivanka Hamanová, Petr Mifek, Pavel Novák, Tomáš Struška 

 
V 18.00 hodin starosta přivítal 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. INFORMACE 
01. ČIZP – obvinění z přestupku spol. Proficolor s.r.o. Praha (v areálu bývalé cihelny) 
02. KrÚ JMK – zahájení řízení o povolení výjimky k výzkumu vlka  
03. MMR – zamítnutí odvolání proti rozhodnutí KrÚ JMK ve věci změny stavby před 

dokončením spol. UNI-EKOSPOL, s.r.o. 
04. KrÚ JMK – vyrozumění o zastavení odvolacího řízení ve věci umístění stavby „Skladová 

hala s provozovnou“ spol. JUKO petfood s.r.o.  
05. Policie ČR – kontrola dodržování stanovených limitů rychlosti (pravidel sil. provozu) 
06.  MěÚ Šlapanice – souhlas k vrtům pro využívání energetického potencionálu podzemních 

vod na pozemku p.č. 377/1 v k.ú. Sokolnice 
07. KZ CAFE – ukončení nájemní smlouvy 
08. KrÚ JMK – povolení výjimky k výzkumu vlka 
09. MěÚ Šlapanice – závazné stanovisko k záměru „Cukrářská provozovna, Sokolnice 184“.  
 

II. K PROJEDNÁNÍ 

01. Pronájem obecního pozemku na ul. V. Haňky ……….  
02. Oprava ul. Tuřanské – ZUK pro stavební práce 
03. Oprava ul. Tuřanské – povolení uzavírky 
04. SoSB VB rozš. NN SOK real - I. etapa   
05. Projekt „Nedotýkej se mě“ 
06. Zajištění respirátorů pro občany 70+ 
 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Pronájem obecního pozemku na ul. V. Haňky …………    
RO obdržela od ……………….., ……………, ………., …………….; RČ: ………….., 
žádost o vydání souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka pozemku p.č. ……., se stavbou 
vjezdu k plánované novostavbě rodinného domu na parcele číslo ……, v ulici Václava 
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Haňky. O žádosti nelze v současné době rozhodnout, neboť záměr zcizení části obecního 
pozemku nebyl dosud zveřejněn po zákonem stanovenou dobu.   
Návrh na usnesení:  
RO přerušuje projednání žádosti ………………. o pronájem části obecního pozemku.  
Hlasování: 3/0/0 
 
02. Oprava ul. Tuřanské – ZUK na stavební práce        
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 19.02.2021 žádost spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 48035599,  
zastoupené na základě předložené plné moci spol. DOKA s.r.o., se sídlem Na návsi 11/5, 620 
00 Brno, IČO 63471752, o povolení zvláštního užívání komunikace na stavební práce  
v silničním pozemku v ulici Tuřanská, p.č. 1146/2, a 1090/1 k.ú. Sokolnice. Název stavby: 
„Oprava ulice Tuřanská“. Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako 
vlastníka místní komunikace číslo 13c a U19. 
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s vydáním ZUK pro stavební práce v silničním pozemku ul. Tuřanská.  
RO ukládá starostovi do 12.03.2021 zaslat souhlas obce s vydáním ZUK v ul. Tuřanská.  
Hlasování: 3/0/0 
 
03. Oprava ul. Tuřanské – povolení uzavírky pozemní komunikace    
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 19.02.2021 žádost spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní 
stavby MORAVA, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 48035599, 
zastoupené na základě předložené plné moci spol. DOKA s.r.o., se sídlem Na návsi 11/5, 620 
00 Brno, IČO 63471752, o povolení uzavírky pozemní komunikace a nařízení objížďky ul. 
Tuřanské, p.č. 1146/2, a 1090/1 k.ú. Sokolnice. Název stavby: „Oprava ulice Tuřanská“.  
Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 
číslo 13c a U19. 
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s uzavírkou pozemní komunikace a nařízení objížďky, dle předložené situace 
přechodného dopravního značení v souvislosti s opravou povrchu komunikace ul. Tuřanská.  
RO ukládá starostovi do 12.03.2021 zaslat souhlas obce s povolením uzavírky pozemní 
komunikace a nařízení objížďky ul. Tuřanská.  
Hlasování: 3/0/0 
 
04. SoSB VB – rozš. NN S.O.K. real I. A II. etapa       
Obec Sokolnice obdržela od společnosti EG.D, a.s. zastoupené spol. ELING CZ s.r.o. žádost  
o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu distribuční sítě VN, NN a vybudování nové 
kioskové trafostanice za účelem připojení nových 27 odběrných míst názvem: „Sokolnice, 
rozš. NN, SOK real etapa I“ a „Sokolnice, rozš. NN, SOK real etapa II.“ Současně byl 
předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na tuto stavbu č. 
1030061859/001. V mezidobí požádala společnost ELING CZ s.r.o., o přerušení projednání 
podané žádosti s ohledem na skutečnost, že budou aktualizovány předložené podklady.  
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednání tohoto bodu za účelem doplnění aktuálních podkladů společností 
ELING CZ s.r.o.. 
Hlasování: 3/0/0 
 
05. Projekt „Nedotýkej se mě“ 
RO se seznámila s projektem společnosti Stopa bezpečí s.r.o., „Nedotýkej se mě“ který je 
zaměřen na téma sexuálního zneužívání dětí a potřebu informovanosti u dětí a mládeže. Jedná 
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se o možnost prezentace obce v publikaci pro žáky ZŠ Sokolnice. Dále je zde možnost pořídit 
publikaci s prezentací obce.    
Návrh na usnesení: 
RO neschvaluje předloženou nabídku na prezentaci obce v publikaci pro žáky ZŠ „Nedotýkej 
se mě”, a to s ohledem na schválený rozpočet obce, kdy žádost o finanční podporu 
jednotlivých subjektů musí být obci předložena v předem stanoveném termínu, který bývá 
pravidelně zveřejněn obcí a jeho délka je cca 4 měsíce. Na pozdější požadavky obec nebere 
zřetel. 
RO ukládá pí Hrdličkové informovat žadatele o rozhodnutí RO v termínu do 22.03.2021. 
Hlasování: 3/0/0 
 
06. Zajištění respirátorů pro občany 70+ 
Starosta obce navrhuje, s ohledem na aktuální vývoj pandemické situace v ČR, i s ohledem na 
stanovená nařízení Vlády ČR týkající se povinnosti používání prostředků ochrany dýchacích 
cest, aby RO zvážila bezplatné poskytnutí 10ks respirátorů FFP2 občanům věkové skupiny 
70+ s trvalým pobytem v obci Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje bezplatné poskytnutí 10ks respirátorů FFP2 na osobu, a to občanům věkové 
skupiny 70+ s trvalým pobytem v obci Sokolnice. 
RO ukládá starostovi zajistit nákup potřebného množství respirátorů FFP2 a jejich distribuci 
občanům věkové skupiny 70+ s trvalým pobytem v obci Sokolnice – termín ihned. 
Hlasování: 3/0/0 
  
III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 10. 03. 2021, od 18.00 h, v aule Základní 
školy Sokolnice, v obci Sokolnice.   
 
01. Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2022 – 2028      
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
02. OZV o místním poplatku z pobytu       
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
03. Odkup pozemků p.č. 1696/26 a p.č. 1696/44           
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
04. Dotace z rozpočtu obce          
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
05. Prodej části pozemku p.č. 488          
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
06. Sociální fond           
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
07. Spolufinancování výstavby sportovní haly 
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
08. Tady to mám rád, z.s. - poskytnutí bezúročné půjčky 
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 0/3/0 
09. Odstranění stavby: „objekt bývalé čerpací stanice, Sokolnice, ulice U Rybníka” – 

schválení investičního záměru 
Rada doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
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Program dalších akcí: 

 

Středa 10. března 2021 Veřejné zasedání ZO 

Čtvrtek  18. března 2021 Zasedání obecní rady 

Pátek 26. března 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 3  (uzávěrka 11.03.2021) 

Čtvrtek 01. dubna 2021 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 15. dubna 2021 Zasedání obecní rady 

Pátek  23. dubna 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 4  (uzávěrka 08.04.2021) 

Čtvrtek 29. dubna 2021 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 13. května 2021 Zasedání obecní rady  

Čtvrtek 27. května 2021 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

 
 
Ve 19.35 h starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil. 
 
 
Zápis vyhotovil dne 03.03.2021 Vladimír Kotolan     
 
 
 
 
Zapsal:    Vladimír Kotolan, v.r. 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Richard Janoušek, v.r. 
 
 
 
 
Starosta obce:    Libor Beránek , v.r. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


