
                          
ZÁPIS 

ze 74. schůze rady obce, která se konala v úterý 26.10.2021. Začátek  
ve 13.00 hodin.  
 

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

Omluven:  Ivanka Hamanová 

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

01. Rozpočet obce na rok 2022  

02. Zimní údržba 

03. Zápis do kroniky obce za rok 2020 

04. DPP s paní Jitkou Čermákovou 

05. Adventní koncert 

06. Inventarizace majetku 

07. DPP se členy JSDH 

08. Navýšení cen za svoz komunálního odpadu  

09. GasNet – VB podzemní vedení plynu na ul. Kaštanová 

10. Nákup dvou velkoobjemových kontejnerů  

11. Výběrové řízení – technik stavebního úřadu  

12. Plán schůzí na rok 2022 

13. DRUMO, spol. s.r.o. - Žádost o provedení exekuce 

14. Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko – Dodatek č. 2  

15. Odpisový plán základní školy  

16. Odpisový plán mateřské školy 

 

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 
 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Rozpočet obce na rok 2022     
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2022. Navrhovaná výše výdajů převyšuje 
přepokládané příjmy obce v roce 2022. Rada se shodla na úpravě výdajové stránky a uložila 
starostovi do příští schůze rady připravit čistopis těchto změn.   
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Návrh na usnesení: 
RO ukládá starostovi nejpozději do 04.11.2021 vyhotovit čistopis návrhu rozpočtu  
na rok 2022 a vložit ho na privátní web. 
Hlasování: 4/0/0 
 
02. Zimní údržba    
RO obdržela vyžádanou CN na zimní údržbu chodníků od p. Petra Gottvalda, Kpt. Otakara 
Jaroše 125/10, 628 01 Vyškov a CN od p. Richarda Janouška, ……….., 664 52 Sokolnice na 
zimní údržbu komunikací.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje CN na zimní údržbu chodníků od p. Petra Gottvalda, Kpt. Otakara Jaroše 
125/10, 628 01 Vyškov a CN od p. Richarda Janouška, …….., 664 52 Sokolnice na zimní 
údržbu komunikací.   
RO ukládá paní Hrdličkové do 15.11.2021 odeslat objednávku p. Petrovi Gottvaldovi, Kpt. 
Otakara Jaroše125/10, 628 01 Vyškov a CN od p. Richardovi Janouškovi, ………., 664 52 
Sokolnice na zimní údržbu komunikací.   
Hlasování: 4/0/0 
 
03. Zápis do kroniky obce za rok 2020     
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce návrh textů, které navrhuje zaznamenat 
do místní kroniky.   
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí, aby paní Butalová návrhy textů do kroniky prostudovala a do 30.11.2021 
provedla případné opravy pravopisu.   
RO ukládá všem radním, aby do 30.11.2021 zaslali své připomínky k návrhu textů pro zápis 
do kroniky starostovi obce na e-mail: starosta@sokolnice.cz. 
Hlasování: 4/0/0 
 
04. DPP s paní Jitkou Čermákovou    
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění paní Čermákové, která vede kroniku obce 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP s paní Jitkou Čermákovou dle návrhu. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 19.11.2021 připravit DPP s paní Jitkou 
Čermákovou. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.11.2021 uzavřít DPP s paní Jitkou Čermákovou.  
Hlasování: 4/0/0 
 
05. Adventní koncert      
V minulých letech se v zámecké kapli pravidelně uskutečňoval "Adventní koncert" 
Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce v zámecké kapli. RO obdržela CN na uspořádání 
Adventního koncertu i pro letošní rok. Cena zůstává neměnná jako v minulých letech. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uspořádání „Adventního koncertu“ Pěveckého sboru Blahoslava Hajnce 
v zámecké kapli dle předložené CN.  
RO ukládá starostovi sdělit paní Evě Hajncové rozhodnutí rady obce. 
RO ukládá starostovi zajistit vše potřebné s realizací této kulturní akce.  
Hlasování: 4/0/0 
 
06. Inventarizace majetku      
RO byl předložen plán inventur majetku obce na rok 2021.      
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje plán inventur majetku obce na rok 2021.    
RO ukládá pí Hrdličkové do 31.01.2022 zajistit inventarizaci majetku obce. 
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Hlasování: 4/0/0 
 
07. DPP se členy JSDH         
RO byl předložen návrh na uzavření DPP a vyplacení odměn členů JSDH Sokolnice, kteří 
byli v letošním roce účastni zásahů JSDH Sokolnice.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP a vyplacení odměn členům JSDH dle předloženého návrhu.    
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 26.11.2021 připravit dohody o provedení práce  
se členy JSDH.  
RO ukládá starostovi uzavřít dohody o provedení práce se členy JSDH nejpozději  
do 30.11.2021.  
Hlasování: 4/0/0 
 
08. Navýšení cen za svoz komunálního odpadu  
Obec obdržela od společnosti SUEZ a.s., Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 – 
VINOHRADY, IČO: 25638955 informace a odůvodnění ve věci úpravy cen za poskytované 
služby pro rok 2022. Ceny na příští rok se odvíjejí od aktuální situace na trhu poskytování 
služeb v nakládání s odpady, kde se do ceny služeb promítají hlavně následující faktory: 
Navýšení cen koncových zařízení, novela zákona o odpadech (novela schválená 1.12.2020 
Sb. 541/2020), růst cen pohonných hmot, růst mzdových nákladů, růst cen u nakupovaných 
služeb, inflační faktory, růst cen energií. Na základě uvedených skutečností se ceny pro rok 
2022 zvýší u komunálních odpadů o 20 %. Na základě navýšení cen dojde navýšení cen  
i u nebezpečných a ostatních odpadů, které jsou sváženy z SSO. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí informace a odůvodnění ve věci úpravy cen za poskytované služby pro 
rok 2022. 
RO schvaluje Přílohu č. 2 Ceník č. 1 - Sběr, svoz a odstranění směsného komunálního 
odpadu. 
RO schvaluje Přílohu č. 2 Ceník č. 2 – Odvoz a odstranění odpadu z velkoobjemových 
kontejnerů. 
RO schvaluje Přílohu č. 2 Ceník č. 3 – Sběr, svoz a odstranění nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 
RO schvaluje Přílohu č. 2 Ceník č.4 – Sběr, svoz, dotřídění a využití využitelných složek 
komunálního odpadu. 
RO ukládá starostovi uzavřít Přílohu č. 2 Ceník č. 1 – Sběr, svoz a odstranění směsného 
komunálního odpadu. 
RO ukládá starostovi uzavřít Přílohu č. 2 Ceník č. 2 – Odvoz a odstranění odpadu  
z velkoobjemových kontejnerů. 
RO ukládá starostovi uzavřít Přílohu č. 2 Ceník č. 3 – Sběr, svoz a odstranění nebezpečných 
složek komunálního odpadu. 
RO ukládá starostovi uzavřít Přílohu č. 2 Ceník č.4 – Sběr, svoz, dotřídění a využití 
využitelných složek komunálního odpadu. 
Hlasování: 4/0/0 
 
09. Gas Net – VB podzemní vedení plynu na ul. Kaštanová  
RO na své schůzi dne 15.08.2019 schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene číslo 7700101494_1/BVB mezi obcí a spol. GasNet, s.r.o., na stavbu 
plynárenského zařízení nazvanou „REKO VTL RS Sokolnice, číslo stavby 7700101494“  
na pozemku p.č. 1749/5 k.ú. Sokolnice. Nyní spol. GasNet, s.r.o., zaslala návrh smlouvy  
o zřízení věcného břemene na tuto stavbu. Cena za věcné břemeno je v souladu s platným 
ceníkem obce.   
Návrh na usnesení: 
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RO schvaluje text a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 7700101494_1/BV 
mezi obcí a spol. GasNet, s.r.o.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 19.11.2021 informovat žadatele o schválení smlouvy o zřízení 
věcného břemene číslo 7700101494_1/BV mezi obcí a spol. GasNet, s.r.o.  
RO ukládá starostovi do 30.12.2021 podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene číslo 
7700101494_1/BV mezi obcí a spol. GasNet, s.r.o. 
Hlasování: 4/0/0 
 
10. Nákup dvou velkoobjemových kontejnerů  
Ve Sběrném středisku odpadů Sokolnice (SSO) je řada nejrůznějších kontejnerů. Jejich 
kapacita je většinou dostačující. V případě, že dojde ke zpoždění v jejich vyvezení, dostává se 
obsluha do nepříjemné situace. Proto se radě obce navrhuje zakoupit další dva velkoobjemové 
kontejnery a tyto umístit do SSO jako rezervu. Byly by použity pouze v případě, že dojde  
k problému s vyvezením naplněných kontejnerů.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje nákup dvou kusů velkoobjemových kontejnerů 7 m3 a 10 m3 a jejich umístění 
na SSO. 

RO schvaluje novou zaslanou cenovou nabídku na dodání dvou kusů velkoobjemových 
kontejnerů 7 m3 a 10 m3 od společnosti SUEZ CZ a.s.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.11.2021 zaslat společnosti SUEZ CZ a.s. objednávku  
na dodání dvou kusů velkoobjemových kontejnerů 7 m3 a 10 m3 dle nové cenové nabídky. 

Hlasování: 4/0/0 
 
11. Výběrové řízení – technik stavebního úřadu  
Na základě veřejné výzvy na místo „Referent/ka na úseku územního plánování a stavebního 
řádu” stavebního úřadu Sokolnice, která byla schválena radou obce dne 16.09.2021, a jenž 
byla zveřejněna na ÚD a elektronické ÚD obce Sokolnice i v ostatních okolních obcích, vč. 
zveřejnění nabídky prostřednictvím Úřadu práce, se nepřihlásil žádný uchazeč.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že se na místo referent/ka na úseku územního plánování a stavebního 
řádu Stavebního úřadu Sokolnice nepřihlásil žádný uchazeč. 
RO ukládá starostovi sdělit tuto skutečnost vedoucí SÚ. 
Hlasování: 4/0/0  
 
12. Plán schůzí na rok 2022  
Radě obce byl předložen návrh plánu schůzí na rok 2022. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce Sokolnice schvaluje předložený návrh plánu schůzí na rok 2022. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 15.11.2021 zveřejnit návrh plánu schůzí na rok 2022  
na nástěnce v chodbě obecního úřadu a webových stránkách obce. 
Hlasování: 4/0/0 
 
13. DRUMO, spol. s.r.o. - Žádost o provedení exekuce 

Obecní úřad Sokolnice, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) předložil radě obce žádost o 
provedení exekuce na nepeněžitá plnění týkající se stavby „Vodovodní potrubí a kabelu  
el. energie“, které přivádí vodu ze studní do areálu společnosti DRUMO, spol. s.r.o., IČO: 
46976434, se sídlem Albrechtov č.p. 221, 664 57 Měnín (dále jen „vlastník“) na pozemku 
parc. č. 2644, 1423/1 v katastrálním území Měnín. Dne 04.10.2021 předložila společnost 
DRUMO, spol. s.r.o., prostřednictvím právního zástupce Mgr. Ivany Mikulicové, pasport sítí, 
který není na aktuálním podkladu katastrální mapy a neobsahuje kompletní vedení sítí, čímž 
vlastníkem stavby nesplnil povinnost uloženou z moci úřední rozhodnutím. Na základě výše 
uvedeného stavební úřad uplatňuje exekuční titul a žádá obec Sokolnice o provedení exekuce 
na nepeněžitá plnění.   
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Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí žádost stavebního úřadu o provedení exekuce na nepeněžitá plnění 
týkající se stavby „Vodovodní potrubí a kabelu el. energie“, které přivádí vodu ze studní do 
areálu společnosti DRUMO, spol. s.r.o., IČO: 46976434, se sídlem Albrechtov č.p. 221, 664 
57 Měnín. 
RO schvaluje, aby potřebné práce zajistil u třetí osoby soudní exekutor Mgr. Ing. Josef 
Cingroš s tím, že obec složí soudnímu exekutorovi odpovídající zálohy na další úkony 
prováděné ve věci.  
RO ukládá paní Hrdličkové zaslat exekutorskému úřadu Mgr. Ing. Josefa Cingroše sdělení  
o rozhodnutí RO v termínu nejpozději do 20.11.2021. 
Hlasování: 4/0/0 
 
14. Dobrovolný Svazek obcí Šlapanicko – Dodatek č. 2 

Radě obce byl předložen Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba 
integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka. Svazek 
v rámci projektu zrealizoval a dokončil úseky I. etapy cyklostezek na Šlapanicku (D2, D41, 
R2-01 a R2-02). Nyní běží doba udržitelnosti projektu. Na realizaci projektu byly poskytnuty 
dotace v celkové výši 48.459.113,09 Kč. Smluvní strany se z důvodu dokončení jednotlivých 
úseků cyklostezek dle projektu a poskytnutí dotace na projekt, dohodly v souladu s čl. VII. 
odst. 1. Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému sítě 
bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka“, na změně smlouvy formou Dodatku č.2 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci a financování projektu 
„Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka“ 
mezi obcí Sokolnice a Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 15.11.2021 uzavřít Dodatek č.2 o spolupráci  
a financování projektu „Stavba integrovaného systému sítě bezpečných úseků cyklostezek na 
území Šlapanicka.“. 
Hlasování: 4/0/0 
 
15. Odpisový plán základní školy  
Rada obce obdržela návrh na změnu odpisového plánu Základní školy Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje navrženou změnu odpisového plánu ZŠ Sokolnice. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.11.2021 informovat účetní o schválení odpisového plánu 
ZŠ Sokolnice.  
Hlasování: 4/0/0 
 
16. Odpisový plán mateřské školy  
Rada obce obdržela návrh na změnu odpisového plánu Mateřské školy Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje navrženou změnu odpisového plánu MŠ Sokolnice. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.11.2021 informovat účetní o schválení odpisového plánu 
MŠ Sokolnice.  
Hlasování: 4/0/0 
 
Program dalších akcí: 
 

Čtvrtek 11. listopadu 2021 Zasedání obecní rady  

Čtvrtek 25. listopadu 2021 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Pátek  26. listopadu 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 11  (uzávěrka 11.11.2021) 
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Čtvrtek 09. prosince 2021 Veřejné zasedání ZO 

Pátek  17. prosince 2021 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 12  (uzávěrka 02.12.2021) 

Úterý 21. prosince 2021 Zasedání obecní rady  

 
 
 
V 15.00 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 26.10.2021 Andrea Hrdličková  

 
 
Zapsala:    Andrea Hrdličková, v.r. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Richard Janoušek, v.r. 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek , v.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


