ZÁPIS
z 69. schůze rady obce rozšířené o zástupce výborů a komisí, která se konala
v úterý 31.08.2021, v obřadní síni Obecního úřadu Sokolnice. Začátek
v 18.00 hodin.
Přítomni členové rady
Přítomni zastupitelé
Omluveni

Libor Beránek, Richard Janoušek, Vladimír Kotolan, Tomáš
Struška, Ivanka Hamanová
Marie Fojtů, Jiřina Chudáčková, Josef Chudáček, Zdeněk Jirgala,
Jiří Macenauer, Radek Palán, Jarmila Šustrová,
Luboš Král, Petr Mifek, Pavel Novák,

V 18.00 hodin starosta přivítal všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen
pan Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce.
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání.

I. INFORMACE
01. P. Král – oznámení zahájení stavebních prací (protlak) v ul. Za Sýpkou
02. MŽP – závazné stanovisko k záměru V417/817 – zdvojené vedení
03. JMK – návrh na zrušení části Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje JMK
04. Obec Sokolnice – oznámení záměru rekonstrukce ul. Pod Stráží
05. SÚ Sokolnice – přerušení řízení ve věci vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
„Zemní těleso Vladimírov“.

II. K PROJEDNÁNÍ
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Daňové příjmy za I. – VII. / 2021
Žádost o schválení termínu uzavření MŠ
Žádost o povolení výjimky z počtu dětí
Nabídka na pořízení platebního terminálu
Předání majetku do vlastnictví JMK
Digitální technická mapa JMK – smlouva o spolupráci
Nabídka na odkup pozemku p.č. ………
Oprava pomníku padlých
Monitoring kvality ovzduší a počasí
Žádost …………..
EG.D., a.s. – SoSB VB přel. kabelu NN, přístavba MŠ
Modernizace rozhlasu
Odprodej části pozemku p.č. …………
Připojení sjezdu v ul. ………….
Nákup zlatých přívěšků pro narozené občánky
Umístění zahradního domku na pozemku p.č. ……….
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Soutěž TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ
Oprava mostu na ul. Zámecká – SoD na zpracování PD
Parkovací plochy u hřbitova
VŘ – zpracování PD na stavbu s názvem „Přístavba ZŠ v Sokolnicích“
Rozpočtové opatření č. 05/2021
Přechody na ul. Kaštanová a Kobylnická – SoD na zpracování PD
Smlouva o právu stavby – rekonstrukce ul. U Cihelny
T.O.O. – výstavba VO a MR na ul. Kaštanová
Volební řád do Školské rady ZŠ Sokolnice

K PROJEDNÁNÍ
01. Daňové příjmy za I. – VII./2021

RO byla předložena přehledná tabulka s daňovými příjmy obce za sedm měsíců roku 2021.
Příjmová stránka rozpočtu je plněna na 114,85 %.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí daňové příjmy obce za sedm měsíců roku 2021.
Hlasování: 5/0/0
02. Schválení termínu uzavření MŠ
Paní ředitelka mateřské školy požádala radu o schválení uzavření MŠ ve dnech
23. – 31.12.2021 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. – 31.12.2021.
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.09.2021 sdělit ředitelce MŠ Sokolnice rozhodnutí rady
obce.
Hlasování: 5/0/0
03. Povolení výjimky z počtu dětí - MŠ
Paní ředitelka mateřské školy požádala o udělení výjimky, týkající se počtu dětí ve třídě.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje žádost o povolení výjimky na 28 dětí do všech čtyř tříd mateřské školy s tím,
že kapacita mateřské školy 100 dětí, zapsaná do rejstříku škol, nebude překročena
a hygienické předpisy budou dodrženy.
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.09.2021 zaslat MŠ Sokolnice sdělení o schválení výjimky
z počtu dětí.
Hlasování: 5/0/0
04. Nabídka platebního terminálu
Obec obdržela od Komerční banky nabídku na pronájem platebního terminálu i transakce
kartou v objemu do 50 000 Kč měsíčně na 1 rok zdarma. Po uplynutí doby 12 měsíců budou
účtovány služby dle platného Sazebníku KB Smart Pay. Tzn. balíček Start+ s pultovým
terminálem za 790 Kč/měsíc, s přenosným terminálem 840 Kč/měsíc (transakce do limitu
50.000 Kč jsou zdarma, nad limit 50.000 Kč provize 1,4 %), ceny jsou uvedeny bez DPH.
Nabídka platí při uzavření smlouvy na 36 měsíců.
Obec si vyžádala konkurenční nabídku od České spořitelny, a.s., která nabízí po dobu
6 měsíců od podpisu smlouvy neúčtovat žádné poplatky. Po uplynutí této lhůty bude účtován
měsíční poplatek 299 Kč + provize z transakce 0,99% + fixní poplatek za transakci 0,75 Kč,
to vše bez ohledu na měsíční objem transakcí v Kč. Uvedené ceny jsou vč. DPH. Dodání
a instalace platebního terminálu je zdarma.
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Návrh na usnesení:
RO schvaluje pořízení platebního terminálu, dle předložené nabídky, od České spořitelny, a.s.
RO ukládá místostarostce sdělit p. Motlové schválení nabídky na pořízení platebního
terminálu předložené Českou spořitelnou, a.s. a vyzvat ji k předložení smlouvy.
Hlasování: 5/0/0
05. Předání majetku do vlastnictví JMK
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastávek u hřbitova. Na základě dohody
se SÚS JMK a JM krajem bude provedeno majetkoprávní vypořádání. Převod vlastnického
práva k věcem nemovitým musí projednat a schválit zastupitelstvo obce. Převod věcí
movitých náleží do kompetence rady obce.
Vzhledem k nejasné povaze některého majetku a také k faktu, že se v čase vyvíjí názor na to,
co je a co není movitý / nemovitý majetek, se radě obce doporučuje schválit sporné věci
jak v radě obce, tak na zasedání zastupitelstva.
Návrh na usnesení:
Rada obce Sokolnice bere na vědomí, že návrh na zcizení (bezúplatný převod / dar) níže
uvedeného majetku byl zveřejněn zákonným způsobem od 13.08.2021 do 30.08.2021.
Rada obce Sokolnice schvaluje bezúplatný převod / darování dále uvedeného majetku
za těchto podmínek:
Dárce: Obec Sokolnice
Obdarovaný: Jihomoravský kraj, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno,
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje, IČO: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 60 200 Brno.
Předmět daru:
Devět kusů svislých dopravních značek, realizovaných v rámci stavby „Sokolnice – zastávky
U hřbitova“, osazených u silnice III/4183. Dopravní značky: 2x A12a, 2x B20a, 2x B21a,1x
B26, 2x IJ4a.
Vše realizováno v rámci stavby „Sokolnice – zastávky U hřbitova“. Veškerý výše uvedený
majetek se nachází v k.ú. Sokolnice.
Rada obce Sokolnice ukládá místostarostce nejpozději do 24.09.2021 informovat SÚS JMK
a JMK o rozhodnutí rady obce.
Rada obce Sokolnice ukládá starostovi nejpozději do 30.03.2022 provést schválené
majetkoprávní vypořádání.
Hlasování: 5/0/0
06. Digitální technická mapa JMK – smlouva o spolupráci
Jihomoravský kraj vytváří Digitální technickou mapu (dále jen DTM JMK) jako součást
Digitální mapy veřejné správy a za tímto účelem uzavírá s vybranými obcemi
Jihomoravského kraje smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě DTM JMK.
Cílem Jihomoravského kraje a obcí Jihomoravského kraje je zavedení systému k vytvoření
a udržování DTM JMK v aktuálním stavu. DTM JMK bude vytvořena v rámci projektu
„Digitální technická mapa Jihomoravského kraje“, který bude spolufinancován Evropskou
unií, prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(OP PIK).
Jihomoravský kraj předložil návrh smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě,
aktualizaci a správě DTM JMK.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci
a správě DTM JMK.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 17.09.2021 sdělit JMK schválení uzavření smlouvy
o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě DTM JMK.
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RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci
a správě DTM JMK Jihomoravského kraje.
Hlasování: 5/0/0
07. Nabídka na odkup „pivovodu“ do majetku obce
…………………. nabídl obci odkup části pivovodu (cca 52 m), umístěného v pozemku
p.č. …………… Sokolnice, mezi Říčkou (Zlatým potokem) a silnicí směr Kobylnice. Odkup
pivovodu nabízí za 1,- Kč.
Návrh na usnesení:
RO ukládá starostovi předložit nabídku na odprodej části pivovodu v pozemku p.č. ………
nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 5/0/0
08. Oprava pomníku padlých
Společnost S:LUKAS s.r.o. Brno předložila cenovou nabídku (díle jen „CN“) na obnovu
pomníku padlých na návsi v obci (za kapličkou).
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí předloženou CN na obnovu pomníku padlých s tím, že jeho obnova bude
realizována z rozpočtu obce na rok 2022.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 17.09.2021 sdělit spol. S:LUKAS rozhodnutí rady.
RO ukládá starostovi zahrnout částku na opravu pomníku do rozpočtu obce na rok 2022.
Hlasování: 5/0/0
09. Monitoring kvality ovzduší a počasí
Radě obce byla předložena cenová nabídka (dále jen „CN“) společnosti Agdata s.r.o. Brno
na monitoring kvality ovzduší a počasí. Jedná se o lokální měření a online informace o tomto
měření. Informace o měření v obci jsou online přístupné, případně se dají prezentovat v rámci
www stránek. Jako přidaná hodnota je možnost edukace ve školách.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje CN na monitoring kvality ovzduší a počasí od společnosti Agdata s.r.o. Brno.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 17.09.2021 informovat společnost Agdata s.r.o.
Brno o rozhodnutí rady obce.
Hlasování: 2/1/2
Navržené usnesení nebylo přijato.
10. Žádost ………………….
Obec obdržela podnět …………….., jakožto účastníka řízení stavby s názvem „Polyfunkční
objekt a bytové domy na ul. Masarykova“. Jedná se o vedení splaškové
a dešťové kanalizace a vodovodu přes pozemek p.č. ….., v majetku ………., který
s uložením sítí v jeho pozemku souhlasí za následujících podmínek:
a) ……….. bude umožněn vjezd z obecního pozemku p.č. ……. na pozemek p.č. …..
vybudováním příjezdové komunikace dle situačního výkresu od projektové kanceláře,
a to na náklady obce Sokolnice, bez nájemní smlouvy na vjezd.
b) Obec vybuduje vodovodní přípojku až na pozemek p.č. …….., včetně vodoměrné šachty,
a to na náklady obce.
c) Bude zachována zaslepená přípojka pro potřebu ……. nacházející se u splaškové
kanalizační šachty na jeho pozemku p.č. …….., která má být napojená na nově
zbudovanou šachtu na pozemku p.č. ….
Dle vyjádření Ing. Střítecké, ze spol. BKN spol. s r.o., která zpracovává projektovou
dokumentaci stavby, umístění věcného břemene kanalizace na pozemku ………., zbudování
vodovodní přípojky a sjezdu by obnášelo navíc investice v řádu cca 80 tis. Kč. Pokud by se
uložení sítí mělo vyhnout pozemku …….. (což je technicky možné) obnášelo by to investice
navíc v řádu cca 1.500 tis. Kč.
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Návrh na usnesení:
RO souhlasí s předloženými požadavky …………., jako účastníka řízení stavby s názvem
„Polyfunkční objekt a bytové domy na ul. Masarykova“, týkající se vedení splaškové
a dešťové kanalizace a vodovodu přes pozemek p.č. ……. v k.ú. Sokolnice.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 17.09.2021 sdělit ……….. a Ing. Střítecké
rozhodnutí rady obce.
Hlasování: 5/0/0
11. EG.D, a.s. – SoSB VB přeložka kabelu NN, přístavba MŠ
Obec Sokolnice obdržela od společnosti EG.D, a.s., zastoupené spol. Puttner, s.r.o. Šumavská
416/15, 602 00 Brno, žádost o schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. HO-001030068183/001-PUTT, na stavbu s názvem „Sokolnice, přel.
NN, přístavba MŠ“.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
HO-001030068183/001-PUTT mezi obcí a EG.D, a.s.
RO ukládá místostarostce do 17.09.2021 informovat společnost Puttner s.r.o., o schválení
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo HO-001030068183/001-PUTT.
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.09.2021 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene číslo HO-001030068183/001-PUTT.
Hlasování: 5/0/0
12. Modernizace rozhlasu
Rada obce na své schůzi dne 22.07.2021 schválila cenovou nabídku od spol. Bártek rozhlasy,
s.r.o. na pořízení nové rozhlasové ústředny. Nyní spol. Bártek rozhlasy, s.r.o. předložila návrh
smlouvy o dílo na dodání vysílacího zařízení bezdrátového rozhlasu SARAH IV č. 86/2021.
Návrh smlouvy o dílo byl zaslán našemu právníkovi k posouzení, který ho doplnil v Čl. 6 Práva a povinnosti smluvních stran.
Návrh na usnesení:
RO bere na vědomí upravený návrh smlouvy o dílo na pořízení bezdrátového rozhlasu
SARAH IV č. 86/2021.
RO ukládá místostarostce zaslat spol. Bártek rozhlasy, s.r.o. upravený návrh smlouvy o dílo.
Hlasování: 5/0/0
13. Odprodej části pozemku p.č. ……..
Obec obdržela žádost od ……………., Sokolnice, o odprodej části pozemku p.č. …………
v k.ú. Sokolnice, o výměře cca 112 m2. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn zákonným
způsobem od 12.08.2021 do 30.08.2021.
Návrh na usnesení:
RO ukládá starostovi předložit žádost o odkup části obecního pozemku p.č. ……..
nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 5/0/0
14. Připojení sjezdu na ul. U Cihelny
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací, obdržel žádost
manželů ………. …………………………… a …………………, ………….. ……. …., které
zastupuje na základě plné moci Ing. Radek Hakl, Sušilova 88, 664 51 Šlapanice, tel: ……….,
dále jen žadatel) o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku
p.č. ………. k místní komunikaci číslo 3c v ulici ………….. v obci Sokolnice, zřízením
sjezdu na pozemku p.č. ….. v k.ú. Sokolnice. Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce
Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace číslo 3c.
Návrh na usnesení:
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Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace číslo 3c, s připojením sousední
nemovitosti (plánovaná stavba polyfunkčního objektu na pozemku p.č. ……) zřízením sjezdu
k této komunikaci na ulici …………..
RO ukládá starostovi do 10.09.2021 zaslat souhlas obce s připojením sousední nemovitosti
(plánovaná stavba polyfunkčního objektu na pozemku p.č. …………) zřízením sjezdu k
místní komunikaci č. 3c na ulici …………….
Hlasování: 5/0/0
15. Nákup zlatých přívěšků pro narozené občánky
Matrikářka obce, paní Jana Brabcová, požádala radu o schválení nákupu 50 ks zlatých
přívěšků – dar pro narozené občánky, kteří jsou na OÚ pravidelně vítáni do řad občanů obce.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje nákup 50 ks zlatých přívěšků pro narozené občánky.
RO ukládá paní Hrdličkové vystavit objednávku na nákup 50 ks zlatých přívěšků – dar
pro narozené občánky a zaslat ji p. Mazálkové.
Hlasování: 5/0/0
16. Umístění zahradního domku na obecním pozemku p.č. ………..
Manželé ………, kteří mají pronajatý obecní pozemek p.č. …….., na základě pachtovní
smlouvy č. Z-001/2020, požádali radu obce o souhlas s umístěním dřevěného zahradního
domku, o rozměrech 3x3 m, na výše uvedeném pozemku. Domek bude sloužit jako zázemí
pro umístění zahradního náčiní a materiálu.
Návrh na usnesení:
RO přerušuje projednávání tohoto bodu.
Hlasování: 5/0/0
17. Soutěž TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ
Sdružení dobrovolných hasičů Sokolnice (dále jen „SDH“) požádalo radu obce o souhlas
s využitím části areálu bývalých kasáren na ul. Polní za účelem pořádání dalšího ročníku
soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ, ve dnech 25. – 26.09.2021.
Návrh na usnesení:
RO souhlasí s využitím části areálu bývalých kasáren na ul. Polní za účelem pořádání soutěže
TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ, ve dnech 25. - 26.09.2021.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 17.09.2021 sdělit SDH, že rada souhlasí s využitím
části areálu bývalých kasáren na ul. Polní za účelem pořádání soutěže TFA ŽELEZNÝ
SAŇAŘ, ve dnech 25.9.- 26.09.2021.
RO ukládá místostarostce zajistit před termínem pořádání této akce posekání trávy v celém
areálu bývalých kasáren na ul. Polní.
Hlasování: 5/0/0
18. Oprava mostu na ul. Zámecká – návrh SoD na zpracování PD
Rada obce na své schůzi dne 22.07.2021 schválila cenovou nabídku, od spol. VIAPONT
s.r.o., na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu na ul. Zámecká. Společnost
VIAPONT, s.r.o., nyní předložila návrh smlouvy o dílo.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro akci
„Most v Sokolnicích na ulici Zámecká“ ve stupni projektová dokumentace pro vydání
společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS),
vč. vyřízení příslušného povolení ke stavbě.
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit spol. VIAPONT s.r.o. schválení smlouvy o dílo
na zpracování projektové dokumentace na opravu mostu na ul. Zámecká.
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.09.2021 podepsat Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace na opravu mostu na ul. Zámecká.
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Hlasování: 5/0/0
19. Parkovací plochy u hřbitova
Radě obce byl předložen návrh na vybudování nových parkovacích míst u hřbitova
v Sokolnicích, na travnaté ploše před hřbitovem. Navržené jsou dvě varianty. Varianta 1
počítá s vybudováním 8 nových parkovacích míst, varianta 2 počítá s vybudováním
16 nových parkovací míst. Obě varianty počítají s tím, že stávající parkoviště budou
propojená a průjezdná. Obec obdržela vyžádané CN na případnou realizaci obou variant.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje vybudování nových parkovacích míst u hřbitova, dle předloženého návrhu,
ve variantě 2.
RO ukládá pí Hrdličkové nejpozději do 30.09.2021 zaslat spol. Prostavby, a.s. objednávku na
realizaci nových parkovacích míst u hřbitova ve variantě č. 2.
Hlasování: 5/0/0
20. Výběrové řízení na zpracování PD na stavbu s názvem „Přístavba ZŠ v Sokolnicích“
Společnost RTS, a. s. Lazaretní 13, Brno, zajistila administraci zakázky malého rozsahu
na zpracování projektové dokumentace na stavbu s názvem: „Přístavba Základní školy
v Sokolnicích“. Výzva k podání nabídky byla zaslána celkem třem právnickým osobám.
Ve stanoveném termínu obec obdržela jednu nabídku. Komise pro hodnocení nabídek
doporučila vybrat jako vítěze společnost FRAZPET s.r.o., se sídlem Úvoz 493/29, Staré Brno,
602 00 Brno, IČO: 08826854, s nabídkovou cenou 1.899.700 Kč vč. DPH, jejíž nabídka byla
jedinou nabídkou, podanou na tuto veřejnou zakázku.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na stavbu
s názvem: „Přístavba Základní školy v Sokolnicích“ společnost FRAZPET s.r.o., se sídlem
Úvoz 493/29, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 08826854, s nabídkovou cenou 1.899.700 Kč
vč. DPH, jejíž nabídka byla jedinou nabídkou podanou na tuto veřejnou zakázku.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 17.09.2021 informovat společnost RTS o rozhodnutí
rady obce.
Hlasování: 5/0/0
21. Rozpočtové opatření č. 05/2021
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 05/2021.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 05/2021.
RO ukládá paní Hrdličkové do 07.09.2021 informovat účetní obce o schválení rozpočtového
opatření č. 05/2021.
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 07.09.2021 zveřejnit rozpočtové opatření
č. 05/2021 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 5/0/0
22. Přechody na ul. Kaštanová a Kobylnická - návrh SoD na zpracování PD
Rada obce v minulosti schválila cenovou nabídku, od spol. VIAPONT s.r.o., na zpracování
projektové dokumentace na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kaštanová a Kobylnická
s názvem „SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ“.
Společnost VIAPONT, s.r.o., nyní předložila návrh smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace.
Návrh na usnesení:

8

RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace
na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kaštanová a Kobylnická s názvem
„SOKOLNICE, PŘECHODY ULICE KAŠTANOVÁ, KOBYLNICKÁ“ ve stupni projektová
dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro
provádění stavby (PDPS).
RO ukládá místostarostce sdělit spol. VIAPONT s.r.o. schválení smlouvy o dílo
na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy přechodů pro pěší
na ul. Kaštanová a Kobylnická.
RO ukládá starostovi nejpozději do 17.09.2021 podepsat Smlouvu o dílo na zpracování
projektové dokumentace na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kaštanová
a Kobylnická.
Hlasování: 5/0/0
23. Smlouva o právu stavby - rekonstrukce ulice U cihelny
Obec Sokolnice připravuje stavbu s názvem: „Obec Sokolnice, rekonstrukce ulice
U Cihelny“. Součástí stavby je i nové připojení na krajskou komunikaci III/4183, ulici
Kobylnická. Krajská komunikace se nachází na pozemku p.č. 585/1, který je ve vlastnictví
Jihomoravského kraje. Aby bylo možné získat stavební povolení, je třeba uzavřít s krajem
smlouvu o právu stavby.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Sokolnice
a Jihomoravským krajem.
RO ukládá místostarostce nejpozději do 17.09.2021 informovat Mgr. Bc. Stanislava Podaného
z majetkového odboru JMK o schválení smlouvy.
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.10.2021 uzavřít smlouvu o právu stavby s JMK.
Hlasování: 5/0/0
24. T.O.O. – výstavba VO a MR na ul. Kaštanová
Společnost T.O.O., spol. s r.o., Košinova 103b, 612 00 Brno, IČ: 46961526 předložila
cenovou nabídku a návrh smlouvy o dílo na provedení zemních prací pro výstavbu veřejného
osvětlení a místního rozhlasu na ul. Kaštanová.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předloženou cenovou nabídku a text a uzavření smlouvy o dílo na provedení
zemních prací pro výstavbu veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ul. Kaštanová.
RO ukládá místostarostce do 17.09.2021 informovat spol. T.O.O., spol. s r.o. o rozhodnutí
rady obce.
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo na provedení zemních prací pro výstavbu
veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ul. Kaštanová nejpozději do 30.09.2021.
Hlasování: 5/0/0
25. Volební řád Školské rady ZŠ Sokolnice
Ředitel ZŠ Sokolnice, Mgr. Tomáš Struška požádal radu obce o vydání nového volebního
řádu Školské rady ZŠ Sokolnice, z důvodu, že nyní platný volební řád neumožňuje volbu
elektronicky. Zároveň předložil návrh nového Volebního řádu do Školské rady ZŠ Sokolnice.
Návrh na usnesení:
RO schvaluje předložený Volební řád do Školské rady ZŠ Sokolnice a ukládá starostovi
podepsat jej nejpozději do 17.09.2021.
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit řediteli ZŠ Sokolnice schválení nového Volebního řádu
do Školské rady ZŠ Sokolnice.
Hlasování: 5/0/0
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III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve čtvrtek 09.09.2021, od 18.00 hod., v aule Základní
školy Sokolnice, v obci Sokolnice.
Navržený program zasedání:
01. Odprodej části pozemku p.č. 1051/1
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
02. Prodej obecního pozemku p.č. 767/4
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
03. Odprodej části pozemku p.č. 2794
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
04. Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace na ul. Tuřanská
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
05. Bezúplatné předání majetku do vlastnictví JMK
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
06. Bezúplatné převzetí majetku od JMK
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
07. Odkup pivovodu do majetku obce
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0
08. Informativní zprávy
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 5/0/0

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

Čtvrtek

11. listopadu 2021

Zasedání obecní rady

Čtvrtek

25. listopadu 2021

Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí

V 19.20 hod. starosta poděkoval všem za účast a schůzi ukončil.
Zápis vyhotovila dne 01.09.2021 Ivanka Hamanová
Zapsala:

Ivanka Hamanová

………………………….

Ověřovatel zápisu:

Vladimír Kotolan

………………………….

Starosta obce:

Libor Beránek

………………………….
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PŘEHLEDNÝ SOUPIS ÚKOLŮ
z 69. schůze rady obce dne 31.08.2021
RO ukládá starostovi:
01. Nejpozději do 30.03.2022 provést schválené majetkoprávní vypořádání v souvislosti
s předáním movitého majetku do vlastnictví JMK (zastávky u hřbitova).
02. Uzavřít smlouvu o spolupráci a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě DTM JMK.
03. Předložit nabídku na odprodej části pivovodu v pozemku p.č. 411/2 nejbližšímu zasedání
zastupitelstva obce.
04. Zahrnout částku na opravu pomníku padlých do rozpočtu obce na rok 2022.
05. Nejpozději 30.09.2021 uzavřít SoSB VB číslo HO-001030068183/001-PUTT (přeložka
kabelu NN – přístavba MŠ).
06. Předložit žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 2794 nejbližšímu zasedání
zastupitelstva obce.
07. Do 10.09.2021 zaslat souhlas obce s připojením sousední nemovitosti (plánovaná stavba
polyfunkčního objektu na pozemku p.č. 421/1) zřízením sjezdu k místní komunikaci č. 3c
na ulici U Cihelny.
08. Nejpozději do 30.09.2021 podepsat SoD na zpracování PD na opravu mostu
na ul. Zámecká.
09. Nejpozději do 30.09.2021 podepsat Smlouvu o dílo na zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kaštanová a Kobylnická.
10. Nejpozději do 30.10.2021 uzavřít smlouvu o právu stavby s JMK.
11. Uzavřít SoD na provedení zemních prací pro výstavbu VO a MR rozhlasu
na ul. Kaštanová nejpozději do 30.09.2021.
12. Podepsat Volební řád do Školské rady ZŠ Sokolnice.
RO ukládá místostarostce:
01. Nejpozději do 24.09.2021 informovat SÚS JMK a JMK o rozhodnutí rady obce – předání
movitého majetku do vlastnictví JMK (zastávky u hřbitova).
02. Nejpozději do 17.09.2021 sdělit p. Strýčkovi a Ing. Střítecké rozhodnutí rady obce
ohledně požadavků p. Petra Strýčka.
03. Do 17.09.2021 informovat společnost Puttner s.r.o., o schválení SoSB VB číslo HO
-001030068183/001-PUTT (přeložka kabelu NN – přístavba MŠ).
04. Nejpozději do 17.09.2021 sdělit žadateli rozhodnutí rady (umístění zahradního domku).
05. Zajistit před termínem pořádání akce TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ posekání trávy v celém
areálu bývalých kasáren na ul. Polní.
06. Nejpozději do 17.09.2021 informovat společnost RTS o rozhodnutí rady obce ohledně VŘ
na zpracování PD přístavby ZŠ.
07. Sdělit spol. VIAPONT s.r.o. schválení smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy přechodů pro pěší na ul. Kaštanová a Kobylnická.
08. Nejpozději do 17.09.2021 informovat Mgr. Bc. Stanislava Podaného z majetkového
odboru JMK o schválení smlouvy o právu stavby.
09. Do 17.09.2021 informovat spol. T.O.O., spol. s r.o. o rozhodnutí rady obce (výstavba VO
na ul. Kaštanová).
10. Sdělit p. Motlové schválení nabídky na pořízení platebního terminálu předložené Českou
spořitelnou, a.s. a vyzvat ji k předložení smlouvy.
11. Zaslat spol. Bártek rozhlasy, s.r.o. upravený návrh SoD na pořízení rozhlasové ústředny.
RO ukládá paní Hrdličkové:
01. Do 14.09.2021 sdělit ředitelce MŠ Sokolnice rozhodnutí rady obce.
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02. Do 14.09.2021 zaslat MŠ Sokolnice sdělení o schválení výjimky z počtu dětí.
03. Nejpozději do 17.09.2021 sdělit JMK schválení uzavření smlouvy o spolupráci
a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě DTM JMK.
04. Nejpozději do 17.09.2021 sdělit spol. S:LUKAS rozhodnutí rady - oprava pomníku
padlých.
05. Nejpozději do 17.09.2021 informovat společnost Agdata s.r.o. Brno o rozhodnutí rady
obce – monitoring kvality ovzduší a počasí.
06. Vystavit objednávku na nákup 50 ks zlatých přívěšků – dar pro narozené občánky a zaslat
ji p. Mazálkové.
07. Nejpozději do 17.09.2021 sdělit SDH, že rada souhlasí s využitím části areálu bývalých
kasáren na ul. Polní za účelem pořádání soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ, ve dnech
25.9.- 26.09.2021.
08. Sdělit spol. VIAPONT s.r.o. schválení SoD na zpracování PD na opravu mostu na
ul. Zámecká.
09. Do 07.09.2021 informovat účetní obce o schválení rozpočtového opatření č. 05/2021.
10. Nejpozději do 07.09.2021 zveřejnit rozpočtové opatření č. 05 /2021 v souladu
s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Nejpozději do 30.09.2021 zaslat spol. Prostavby, a.s. objednávku na realizaci nových
parkovacích míst u hřbitova ve variantě č. 2.

Zapsala:

Ivanka Hamanová

………………………….

