
                          
ZÁPIS 

z 61. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 01.04.2021. Začátek  
ve 13.00 hodin.  
 

Přítomni členové rady: Libor Beránek, Tomáš Struška, Vladimír Kotolan 

Omluven:   Ivanka Hamanová, Richard Janoušek 

 
 
Ve 13.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady obce. 
Paní Hamanová je omluvena z důvodu nemoci. RO je usnášeníschopná. Následně 
bylo zahájeno projednávání. 
 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Výběrové řízení – intenzifikace ČOV Telnice  

02. Oprava chodníku na ul. Tuřanská 

03. Uzavření mateřské školy o prázdninách  

04. Novostavba RD v ul. …… – zřízení sjezdu 

05. Připojení sjezdu k novostavbě RD na ul. ………. 

06. Darování pozemku na výstavbu cyklostezky 

07. Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko – dohoda 

08. Daňové příjmy za rok 2020 – 2021 

09. ZUK pro umístění sítí – novostavba na ul………. 

10. Vodovodní přípojka na ul. …. (………) 

11. Oprava výtluků v obci 

12. Pořízení nové rozhlasové ústředny 

13. EG. D – smlouva o přeložce DS 

14. Výběrové řízení referent SÚ – na dobu určitou (zástup za nemoc) 

15. Kooperativa – pojištění odpovědnosti zaměstnance 

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

 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Tomáše Strušku. 
Hlasování: 3/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Výběrové řízení - intenzifikace ČOV Telnice 
Obec vyzvala čtyři společnosti k předložení cenové nabídky (zakázka malého rozsahu)  
na vypracování studie s názvem "Úpravy ČOV Telnice – zvýšení kapacity na cca 6000 EO".   
Obec obdržela celkem tři nabídky s cenami od 64 do 83 tisíc korun + DPH. Jako soutěžní 
kriterium byla stanovena pouze cena.   
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Návrh na usnesení: 
RO promíjí pozdní doručení dvou nabídek, které byly obci doručeny Českou poštou několik 
hodin po skončení soutěžní lhůty. 
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na vypracování studie s názvem "Úpravy ČOV 
Telnice – zvýšení kapacity na cca 6000 EO" společnost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21,  
612 00 Brno, jejíž nabídka byla vyhodnocena podle soutěžních kritérií jako nejvýhodnější.  
RO ukládá místostarostce nejpozději do 09.04.2021 informovat všechny účastníky 
výběrového řízení s názvem "Úpravy ČOV Telnice – zvýšení kapacity na cca 6000 EO"  
o rozhodnutí rady obce.  
Hlasování: 3/0/0 
 
02. Oprava chodníku na ul. Tuřanská 
V současnosti probíhá oprava silnice na ulici Tuřanská. Bylo by vhodné opravit i stávající 
chodník na severní straně této ulice. Cenovou nabídku předložila společnost SWIETELSKY 
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje objednat opravu stávajícího chodníku na severní straně ulice Tuřanská  
dle předložené cenové nabídky. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 08.04.2021 vystavit společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. 
objednávku na opravu stávajícího chodníku na severní straně ulice Tuřanská dle předložené 
cenové nabídky. 
Hlasování: 3/0/0 
 
03. Uzavření mateřské školy o prázdninách  
Paní ředitelka mateřské školy Sokolnice zaslala obci oznámení, že MŠ bude v době  
od 26.07.2021 do 31.08.2021 uzavřena.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že MŠ Sokolnice bude uzavřena v době od 26.07.2021 do 31.08.2021. 
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit ředitelce MŠ Sokolnice rozhodnutí rady obce.   
Hlasování: 3/0/0 
 
04. Novostavba RD na ul. …….. – zřízení sjezdu (…………………….) 
RO obdržela od …………………….., ……….., …………… a ….. …… ………, 
…………., ……….., zastoupených na základě plné moci spol. STAVBY A PROJEKTY 
ZREBNÝ, s.r.o., IČO 28331877, U Mlýna 1075, 684 01 Slavkov u Brna, žádost o vydání 
souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka pozemku p.č. 1293/2, se stavbou vjezdu  
k plánované novostavbě rodinného domu na parcele číslo ………, v ulici ……. 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 p.č. ……..  
k.ú. Sokolnice.  
Hlasování: 3/0/0 

 
05. Připojení sjezdu na místní komunikaci ul……………   
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 15.03.2021 žádost  ……………….., ………….., …………. a ……. ……………, 
……………., ……….., zastoupených na základě plné moci  
spol. STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., IČO 28331877, U Mlýna 1075,  
684 01 Slavkov u Brna, o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením 
sjezdu a nájezdu k místní komunikaci, p.č. …….. v k.ú. Sokolnice, v pasportu místních 
komunikací označenou 12c. Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako 
vlastníka místní komunikace číslo 12c. 
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Návrh na usnesení: 
Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 12c, s připojením sousední 
nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. ……) zřízením sjezdu  
k této komunikaci na ulici ……….  
RO ukládá starostovi do 16.04.2021 zaslat souhlas obce s připojením sousední nemovitosti 
(plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. ………….) zřízením sjezdu  
k místní komunikaci č. 12c na ulici ……..  
Hlasování: 3/0/0 
 
06. Darování pozemku na výstavbu cyklostezky 
Přes katastrální území naší obce byla vybudována cyklostezka. Její povrch je zpevněný v celé 
délce s výjimkou cca 200 metrů v lokalitě Hrubé louky. Snaha obce je pokusit se získat 
souhlas se stavbou od majitelů pozemků, a i tuto část zpevnit. Převážná část majitelů se již 
vyjádřila, že budou souhlasit s provedením stavby a na jejich pozemcích bude bezúplatně 
zřízeno věcné břemeno cyklostezky. Majitelé pozemku p.č. 1407/77, o výměře 26 m2,  
se rozhodli tento pozemek obci darovat.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí nabídku majitelů pozemku p.č. 1407/77, tento pozemek obci darovat.  
RO ukládá starostovi tento návrh majetkoprávního úkonu předložit na nejbližším zasedání 
zastupitelstva obce k projednání. 
Hlasování: 3/0/0 
 
07. Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko – Dohoda o údržbě cyklostezky 
Obec uzavřela dne 23.12.2016 s Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko (dále jen „Svazek“) 
Smlouvu o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému sítě bezpečných 
úseků cyklostezek na území Šlapanicka“, upravenou Dodatkem č. 1 ze dne 22.6.2020  
a Smlouvu o vybudování místní komunikace ze dne 23.12.2016. Na základě těchto smluv 
realizoval Svazek výstavbu cyklostezky. V souladu s článkem VI., odst. 3 Smlouvy  
o vybudování místní komunikace se smluvní strany dohodly na úpravě povinností smluvních 
stran při správě a údržbě cyklostezky formou dohody, jejímž předmětem je stanovení 
povinností obou smluvních stran při správě a údržbě cyklostezky na katastrálním území obce. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Dohody o správě a údržbě cyklostezky mezi obcí  
a Dobrovolným svazkem Šlapanice. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 23.04.2021 uzavřít Dohodu o správě a údržbě cyklostezky 
mezi obcí a Dobrovolným svazkem Šlapanice. 
Hlasování: 3/0/0 
 
08. Daňové příjmy za rok 2020 - 2021   
Starosta obce předložil RO aktuální vývoj daňových příjmu za první tři měsíce roku 2021. 
Oproti stejnému období loňského roku dochází k poklesu příjmů o 135 290 Kč.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí vývoj daňových příjmu za první tři měsíce roku 2021. 
Hlasování: 3/0/0 
 
09. Novostavba RD na ul. …… – ZUK pro umístění sítí 
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 19.03.2021 žádost …………., …………………………,………………….  
a …..………………….., ………………….., ……………., zastoupených na základě plné 
moci spol. STAVBY A PROJEKTY ZREBNÝ, s.r.o., IČO 28331877, U Mlýna 1075, 684 01 
Slavkov u Brna, o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí  
v silničním pozemku v ulici ……, p.č. ………, k.ú. Sokolnice. Název stavby: „Novostavba 
rodinného domu, parc. č. ……., v k.ú. Sokolnice včetně sjezdu na komunikaci, oplocení  
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a přípojek vody, kanalizace a NN“. Vedení bude zřízeno: V silničním pozemku a přilehlém 
pozemku, křížení komunikace bude provedeno protlakem. Ke kladnému vyřízení je třeba 
souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace číslo 12c. 
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s vydáním ZUK pro umístění sítí v silničním pozemku v ul. ……...  
RO ukládá starostovi do 16.04.2021 zaslat souhlas obce s vydáním ZUK v ul. …...  
Hlasování: 3/0/0 
 
10. Vodovodní přípojka na ul. ……. (…………) 
RO obdržela žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu vodovodní přípojky  
pro rodinný dům v ulici …. č.p. …….... Vodovodní řad se nachází v chodníku před domem.   
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici …. č.p. ….. na vodovodní řad.  
RO ukládá místostarostce do 16.04.2021 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě vodovodní 
přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na vodovodní řad, které jsou ve vlastnictví 
obce. Součástí souhlasu bude orazítkovaná situace stavby.  
Hlasování: 3/0/0  
 
11. Oprava výtluků v obci (SWIETELSKY) 
Radě byla předložena cenová nabídka (dále jen „CN“) na opravu výtluků v obci od spol. 
SWIETELSKY stavební s.r.o. Celková výměra výtluků je 350 m2. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou CN na opravu výtluků v obci předloženou spol. SWIETELSKY 
stavební s.r.o. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 09.04.2021 vystavit objednávku a zaslat ji zástupci 
spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Hlasování 3/0/0 
 
12. Pořízení nové rozhlasové ústředny 
Obec se rozhodla pořídit novou rozhlasovou ústřednu, z důvodu, že stávající rozhlasová 
ústředna je již nevyhovující. Cenovou nabídku (dále jen „CN“) předložili tři společnosti, spol. 
ASEC elektrosystémy, s.r.o. Brno c, spol. JD Rozhlasy, s.r.o. Horní Bečva a spol. ELMIK 
s.r.o., Valašské Meziříčí.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje nákup rozhlasové ústředny od společnosti ASEC elektrosystémy, s.r.o. Brno dle 
předložené CN. 
RO ukládá pí Hrdličkové nejpozději do 30.04.2021 vystavit objednávku a zaslat ji zástupci 
ASEC elektrosystémy, s.r.o. Brno 
Hlasování 3/0/0 
 
13. EG.D - smlouva o přeložce DS 
Z důvodu plánované stavby „Nástavba Mateřské školy v Sokolnicích“ je nutno přeložit část 
zařízení distribuční soustavy, kdy stávající podzemní kabelové vedení NN bude přeloženo  
do nové trasy tak, aby bylo možné realizovat tuto stavbu. EG.D, a.s. předložila návrh 
Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007299. Provedení přeložky bude 
realizováno jako stavba: Sokolnice, přel. NN, přístavba MŠ (číslo: 1030068183).  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy  
č. 9090007299.   
RO ukládá starostovi do 30.04.2021 uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy 
č. 9090007299.    
Hlasování: 3/0/0  
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14. Výběrové řízení referent SÚ – na dobu určitou (zástup za nemoc) 

Vedoucí SÚ informovala RO o skutečnosti, že jeden z techniků SÚ je v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti a při vyřizování agendy dochází k nežádoucímu časovému skluzu. S ohledem na 
tuto skutečnost požádala RO o vyhlášení VŘ na technika SÚ na dobu určitou – jako zástup za 
nemoc. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na referenta stavebního úřadu na dobu určitou – jako 
zástup za nemoc. 
RO ukládá starostovi do 06.04.2021 zveřejnit "Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo 
referenta Stavebního úřadu Sokolnice".  
Hlasování: 3/0/0  
 
15. Kooperativa – pojištění odpovědnosti zaměstnance     
RO byl předložen návrh prolongace smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za 
škodu způsobenou zaměstnavateli. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou zaměstnavateli. 
RO ukládá starostovi uzavřít předmětnou smlouvu nejpozději do 09.04.2021. 
Hlasování: 3/0/0 
 
Program dalších akcí: 
 

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 

Pátek  28. května 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 5  (uzávěrka 13.05.2021) 

Čtvrtek 10. června 2021 Veřejné zasedání ZO 

 
 
 
V 15.00 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovil dne 01.04.2021 Vladimír Kotolan 

 
 
Zapsal:   Vladimír Kotolan   …………………………. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Struška    …………………………. 
 
 
 
Starosta obce:  Libor Beránek   …………………………. 
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PŘEHLEDNÝ SOUPIS ÚKOLŮ 
z 61. schůze rady obce dne 01.04.2021 

 
RO ukládá starostovi: 

01. Do 16.04.2021 zaslat souhlas obce s připojením sousední nemovitosti (plánovaná 
novostavba RD na p.č. 1303/1) zřízením sjezdu k místní komunikaci č. 12c na ulici Nová.  

02. Předložit návrh na darování pozemku p.č. 1407/77 na nejbližším zasedání zastupitelstva 
obce k projednání. 

03. Nejpozději do 23.04.2021 uzavřít Dohodu o správě a údržbě cyklostezky mezi obcí  
a Dobrovolným svazkem Šlapanice. 

04. Do 16.03.2021 zaslat souhlas obce s vydáním ZUK v ul. Nová (Hulinská).  
05. Do 30.04.2021 uzavřít Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090007299.    

06. Do 06.04.2021 zveřejnit "Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo referenta 
Stavebního úřadu Sokolnice" 

07. Do 09.04.2021 uzavřít Smlouvu pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu 
způsobenou zaměstnavateli. 

 

RO ukládá místostarostce:  

01. Nejpozději do 09.04.2021 informovat všechny účastníky výběrového řízení s názvem 
"Úpravy ČOV Telnice – zvýšení kapacity na cca 6000 EO" o rozhodnutí rady obce.  

02. Do 16.03.2021 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě vodovodní přípojky, včetně 
souhlasu s napojením stavby na vodovodní řad, které jsou ve vlastnictví obce. Součástí 
souhlasu bude orazítkovaná situace stavby (Divácká). 
 

RO ukládá paní Hrdličkové:  

01. Do 08.04.2021 vystavit společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. objednávku na opravu 
stávajícího chodníku na severní straně ulice Tuřanská dle předložené cenové nabídky. 

02. Sdělit ředitelce MŠ Sokolnice rozhodnutí rady obce. 
03. Nejpozději do 09.04.2021 vystavit objednávku na opravu výtluků a zaslat ji zástupci spol. 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
04. Do 30.04.2021 vystavit objednávku a zaslat ji zástupci ASEC elektrosystémy, s.r.o. Brno 

 
 

 

 

Zapsal:    Vladimír Kotolan  …………………………. 


