ZÁPIS
z 67. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek 22.07.2021. Začátek
ve 13.00 hodin.
Přítomni členové rady:

Libor Beránek, Ivanka Hamanová, Richard Janoušek, Tomáš
Struška, Vladimír Kotolan

Omluven:
Ve 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. EG.D – VB rozš. NN (…………..)
02. Rozhlasová ústředna – cenové nabídky
03. Vyúčtování investiční akce - cyklostezky na území Šlapanicka
04. Erste Grantika Advisory, a.s. – návrh na uzavření smlouvy
05. Vodovodní přípojka na ul. Masarykova
06. Podnět pro překonání komunikace na ulici Komenského
07. Tradiční turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 2021
08. Povolení akce Saň Day 2021
09. DPP na údržbu zeleně na ul. Polní
10. VŘ na vypracování PD přístavby ZŠ Sokolnice – ZD
11. Licenční smlouva s OSA
12. Schválení zpracování změny č.2ÚP Sokolnice – SoD
13. Schválení CN na zpracování PD na opravu mostu na ul. Zámecká
14. DPP na technickou pomoc při pořádání kulturních akcí
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

K PROJEDNÁNÍ
01. EG.D. – VB rozš. NN ………………..
RO v minulosti schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu
nazvanou „Sokolnice, rozš. NN, …….. K2238“. Nyní společnost EG.D, a.s., zastoupená
společností MDP GEO, s.r.o., předložila ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene č. HO - 014330069684/001-MDP mezi společností EG.D, a.s. a obcí Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
č. HO - 014330069684/001-MDP.
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RO ukládá místostarostce do 11.08.2021 informovat žadatele o schválení uzavření smlouvy
č. HO – 014330069684/001-MDP mezi společností EG.D, a.s. a obcí Sokolnice.
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu č. HO - 014330069684/001-MDP mezi společností
EG.D, a s. a obcí Sokolnice, nejpozději do 31.08.2021.
Hlasování: 5/0/0
02. Pořízení nové rozhlasové ústředny
Obec se rozhodla pořídit novou rozhlasovou ústřednu, z důvodu, že stávající rozhlasová
ústředna je již nevyhovující. Obec obdržela celkem dvě nabídky. Cenovou nabídku (dále jen
„CN“) předložila společnost, BÁRTEK rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2
a spol. Mabil Mobil, s.r.o., Na Šancích 344/70, 724 00 Ostrava – Nová Bělá.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou CN od společnosti BÁRTEK rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2,
128 00 Praha 2.
RO ukládá pí Hrdličkové nejpozději do 30.07.2021 sdělit zástupci spol. BÁRTEK rozhlasy
s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 rozhodnutí rady a požádat o předložení smlouvy o
dílo.
Hlasování 3/1/1
03. Vyúčtování investiční akce – cyklostezky na území Šlapanicka
Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko uzavřel s obcemi Kobylnice, Ponětovice, Sokolnice
a Šlapanice Smlouvu o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému sítě
bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka.“ Na základě této smlouvy vybudoval
DSO Šlapanicko úseky cyklostezky označené D2, D41, R2 01 A R2 02. Financování
projektu bylo dle smlouvy zajištěno investičními příspěvky obcí, úvěrem a poskytnutými
dotacemi ve výši 48.459.113,09 Kč. Celý projekt včetně vypořádání byl řádně ukončen.
V souladu s článkem IV. smlouvy je svazek povinen vrátit obci nevyčerpanou část
investičního příspěvku, a naopak obec uhradit svazku případný nedoplatek. Dokončením
převodu finančních prostředků budou finanční závazky svazku a obcí požadovány
za vypořádané.
Návrh na usnesení:
RO na vědomí vyúčtování investiční akce - cyklostezky na území Šlapanicka.
Hlasování 5/0/0
04. Erste Grantika Advisory, a.s. – návrh na uzavření smlouvy
Společnost Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno, předložila návrh
na uzavření smlouvy o poskytnutí vybraných služeb dotačního managementu v rámci projektu
„Rekonstrukce obecního úřadu v Sokolnicích"
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh smlouvy o poskytnutí vybraných služeb dotačního
managementu, kterou předložila společnost Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10,
602 00 Brno.
RO ukládá starostovi obce uzavřít Smlouvu o poskytnutí vybraných služeb dotačního
managementu mezi společností Erste Grantika Advisory, a.s., Jánská 448/10, 602 00 Brno
a obcí Sokolnice, nejpozději do 31.08.2021.
Hlasování: 5/0/0
05. Vodovodní přípojka na ul. Masarykova
Obec obdržela žádost o vyjádření ke stavbě vodovodní přípojky v ulici Masarykova.
K žádosti je přiložena kompletní dokumentace.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s navrženou trasou vodovodní přípojky do rodinného domu v ulici Masarykova.
RO souhlasí s připojením rodinného domu v ulici Masarykova na vodovodní řad.
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RO ukládá místostarostce nejpozději do 06.08.2021 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě
vodovodní přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní vodovodní řad, který
je ve vlastnictví obce.
Přílohou uděleného souhlasu bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje příslušné povolení stavby.
Hlasování: 5/0/0
06. Podnět pro překonání komunikace na ulici Komenského
Obec obdržela podnět k řešení situace pro překonání komunikace č. 418 naproti rodinnému
domu čp. 185 v obci Sokolnice, včetně fotodokumentace a popisu stávajícího stavu.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí zaslaný podnět k překonání komunikace na ulici Komenského.
RO ukládá starostovi nejpozději do 12.08.2021 oslovit odbornou firmu (např. společnost
Urbania) s požadavkem na vypracování projektové dokumentace (a její schválení PČR), řešící
překonání komunikace č. 418 naproti rodinnému domu čp. 185 v obci Sokolnice, včetně
cenové nabídky za realizaci navržených úprav.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 12.08.2021 informovat o rozhodnutí rady občana,
který podnět zaslal.
Hlasování: 5/0/0
07. Tradiční turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 2021
Prezident Saňařské asociace tenisu (SAT) požádal o povolení uspořádání tradičního turnaje
Saň Ten a The Lemmer Cup 2021 dne 14.08.2021 na Oranžovém hřišti. Turnaj bude probíhat
v době od 6.00 do 22.00 h.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pronájem Oranžového hřiště za obecním úřadem dne 14.08.2021 Saňařské
asociaci tenisu, za účelem pořádání tradičního tenisového turnaje, za celkovou cenu
1.000,- Kč za jeden den.
RO ukládá pořadateli zajistit dodržování vládou nařízených opatření ve vztahu k onemocnění
COVID-19 a po celou dobu akce povinnost zajistit desinfekci umýváren, šaten a společných
prostor.
RO upozorňuje pořadatele na dodržování zásad slušného chování, zejména zdržení
se používání vulgárních výrazů po celou dobu konání turnaje a dodržování klidu.
RO ukládá paní Hrdličkové do 23.07.2021 informovat SAT o schválení pronájmu sportoviště
za obecním úřadem.
Hlasování: 5/0/0
08. Povolení akce Saň Day 2021
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení pořádání akce Saň Day 2021, na sokolském hřišti
u rybníka v Sokolnicích, v termínu 28.08.2021, s následujícím programem:
12.00 - 19.30 h
Guláš fest – vaření a ochutnávka gulášů
19.30 - 02.00 h
koncerty (babská kapela Loretta, Kern, Krabat)
Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořádání akce Saň Day 2021, dne 28.08.2021, dle žádosti, za předpokladu,
že organizátoři zajistí řádnou pořadatelskou službu nejen v místě konání,
ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této pořadatelské služby může mít vliv na případné
další povolení či nepovolení veřejné akce.
RO ukládá paní Hrdličkové do 23. 07. 2021 informovat TJ Sokol Sokolnice o povolení konání
akce Saň Day 2021 za stanovených podmínek.
RO ukládá místostarostce do 10. 08. 2021 informovat městskou policii o termínu a programu
akce Saň Day 2021.
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RO ukládá paní Hrdličkové zveřejnit konání akce na úřední desce v souladu s OZV
číslo 01/2016 o nočním klidu.
Hlasování: 5/0/0
09. DPP na údržbu zeleně na ul. Polní
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na údržbu zeleně (travnatých
ploch dvou hřišť) na ul. Polní. Před zahájením jednání sdělila paní Ivanka Hamanová, že je
v tomto bodě podjatá ve smyslu ustanovení s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh dohody o provedení práce na údržbu zeleně na ul. Polní.
RO ukládá starostovi do 30.07.2021 uzavřít DPP na údržbu zeleně na ul. Polní.
Hlasování: 4/0/0
10. VŘ na vypracování PD přístavby ZŠ Sokolnice - ZD
Společnost RTS a.s., která pro obce připravuje výběrové řízení na vypracování PD přístavby
ZŠ Sokolnice, zaslala návrh zadávací dokumentace včetně návrhu SoD.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na stavbu s názvem „PŘÍSTAVBA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V SOKOLNICÍCH“ včetně návrhu SoD.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 06.08.2021 informovat společnost RTS o schválení
zadávací dokumentace včetně návrhu SoD.
Hlasování: 5/0/0
11. Licenční smlouva s OSA
OSA, tak jako každý rok, předložila návrh Licenční smlouvy o veřejném provozování
hudebních děl.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření licenční smlouvy s OSA č. VP_2021_65247.
RO ukládá starostovi do 30.07.2021 smlouvu č. VP_2021_65247 s OSA uzavřít.
Hlasování: 5/0/0
12. Schválení zpracování změny č. 2 ÚP Sokolnice
Společnost Ak09,s.r.o. Myslínova 1689/33, 612 00 Brno, IČO: 64286703, předložila radě
smlouvu o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu
Sokolnice.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 06.08.2021 sdělit Ing. arch. Matuškovi schválení
smlouvy o dílo na zpracování změny č. 2 územního plánu Sokolnice.
RO ukládá starostovi do 13.08.2021 uzavřít smlouvu o dílo na zpracování změny č. 2
územního plánu Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
13. Schválení CN na zpracování PD na opravu mostu na ul. Zámecká
RO na svém 66. zasedání dne 24.6.2021 vzala na vědomí předloženou studii opravy silničního
mostu nad Zlatým potokem na ulici Zámecká. V rámci studie bylo konstatováno, že most
je ve špatném technickém stavu a bude třeba jej opravit. S ohledem na tuto skutečnost
RO uložila starostovi nejpozději do 30.06.2021 vyzvat alespoň tři osoby k předložení cenové
nabídky (dále jen „CN“) na vypracování projektové dokumentace na opravu mostu a tyto
předložit dne 22.07.2021 radě obce k projednání.
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CN byly předloženy projekční a inženýrskou kanceláří DOSING – Dopravoprojekt Brno
group, spol. s.r.o, projekční a inženýrskou kanceláří VIAPONT, s.r.o., a projekční
a inženýrskou kanceláří PIS PECHAL, s.r.o.
Cenově nejvýhodnější byla nabídka spol. VIAPONT, s.r.o.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí obsah všech CN na opravu mostu na ulici Zámecká.
RO schvaluje CN spol. VIAPONT, s.r.o., která byla cenově nejvýhodnější.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 20.08.2021 informovat společnost VIAPONT,
s.r.o., o schválení CN, s žádostí o zaslání návrhu SoD na vypracování projektové
dokumentace opravy silničního mostu nad Zlatým potokem na ulici Zámecká.
Hlasování: 5/0/0
14. DPP na technickou pomoc při pořádání kulturních akcí
RO byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na technickou pomoc při
pořádání kulturních akcí.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený návrh dohody o provedení práce na technickou pomoc při pořádání
kulturních akcí.
RO ukládá starostovi do 23.07.2021 uzavřít DPP na technickou pomoc při pořádání
kulturních akcí.
Hlasování: 5/0/0
Program dalších akcí:
Úterý
31. srpna 2021

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

Čtvrtek

09. září 2021

Veřejné zasedání ZO

Čtvrtek

16. září 2021

Zasedání obecní rady

Pátek

24. září 2021

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 8–9 (uzávěrka 09.09.2021)

Čtvrtek

30. září 2021

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

14. října 2021

Zasedání obecní rady

Pátek

22. října 2021

Vychází Sokolnický zpravodaj č. 10 (uzávěrka 07.10.2021)

Úterý

26. října 2021

Zasedání obecní rady

V 14.35 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 23.07.2021 Ivanka Hamanová

Zapsala:

Ivanka Hamanová

………………………….

Ověřovatel zápisu:

Tomáš Struška

………………………….

Starosta obce:

Libor Beránek

………………………….

