
                          
ZÁPIS 

ze 78. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 21.12.2021. Začátek  
v 08.00 hodin.  
 

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

Omluven:  Ivanka Hamanová 

 
V 08.00 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. Rozpis rozpočtu obce na rok 2022  

02. Žádost o souhlas se stavbou RD na pozemku p.č. ……….. 

03. Kácení dřeviny na ul. K Zahrádkám  

04. Stavba vodovodní přípojky ……. 

05. Přípojka do splaškové kanalizace ……… 

06. Rozpočtové opatření č. 09/2021  

07. Žádost TJ Sokola Sokolnice - živý Betlém 

08. Uzavření DPP s panem …… 

09. Pouštění koled na Štědrý den 
10. Výběrové řízení na tajemníka obecního úřadu 
11. Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice 
12. ………….- opěrná zeď 
13. Rozpočet MŠ na rok 2022  
14. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice 
15. Rozpočet ZŠ na rok 2022 
16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
17. Žádost o souhlas se zapůjčením klubovny SDH 
18. Pracovní poměr – p. ………. 
19. Zápis do kroniky obce za rok 2020 
20. Památník Bitvy tří císařů - okružní křižovatka 
21. EG.D a.s. – Sokolnice……….. 
22. Butio Invest s.r.o. - Žádost o pronájem pozemku 
23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence 
24. Umělecká výmalba Dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno 
25. Diecézní charita Brno – žádost o příspěvek 

26. Odměny členům SPOZ  
27. Smlouva o uměleckém hostování – Tříkrálový koncert 
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
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Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška. 
Hlasování: 4/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
1. Rozpis rozpočtu obce na rok 2022  
Radě obce byl předložen návrh rozpisu rozpočtu na rok 2022. Rozpis vychází z rozpočtu obce 
schváleného zastupitelstvem dne 20.12.2021. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený návrh rozpisu rozpočtu na rok 2022. 
RO ukládá paní Hrdličkové informovat účetní obce o schválení rozpisu rozpočtu na rok 2022 
nejpozději do 31.12.2021. 
Hlasování: 4/0/0 
 
2. Žádost o souhlas s novostavbou RD na pozemku p.č. ….. k.ú. Sokolnice 
Obec obdržela žádost, aby se vyjádřila ke stavbě: 

a) rodinného domu, včetně garáže, na pozemku p. č. ……, k.ú. Sokolnice.  
b) přípojky elektro nn zemním vedením do novostavby RD, včetně uzavření smlouvy o 

právu stavby na stavbu přípojky elektro, 
c) přípojky plynovodní (změna umístění) do novostavby RD, včetně uzavření smlouvy o 

právu stavby na stavbu plynovodní přípojky, 
d) vjezdu do garáže v novostavbě RD a přístupového chodníku ke vstupu do RD, 
e) a umístění odstavného parkovacího stání na obecním  pozemku p.č. ………   

Záměr zcizení byl zveřejněn od 24.11.2021 do 15.12.2021. 
Žadatel zaslal projektovou dokumentaci ke stavbě RD. Byl vyzván, aby zaslal projekt elektro 
přípojky a projekt úpravy plynovodní přípojky a dále návrhu smluv, které navrhuje uzavřít. 
Výzvě žadatel nevyhověl. Obec obdržela vyjádření ATELIÉRU Projektis, že předložená 
dokumentace na stavbu RD není v rozporu s platným územním plánem obce Sokolnice a ani 
s výstavbou v obci. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že záměr zcizení byl zveřejněn od 24.11.2021 do 15.12.2021. 
RO nemá výhrady ke stavě RD na pozemku p.č. ……. k.ú. Sokolnice. 
RO nesouhlasí s předloženým návrhem vjezdu do garáže, neboť vozidla budou částečně jezdit 
po stávajícím chodníku, který na to není stavěn. 
RO nemá výhrady s předloženým návrhem přístupového chodníku ke vstupu do RD. 
RO nemá výhrady k umístění a stavbě odstavného parkovacího stání na obecním pozemku 
p.č. …… dle předložené situace.  
RO nesouhlasí se stavbou přípojky NN, ani uzavření smlouvy o právu stavby, neboť žadatel 
nepředložil ani návrh smlouvy, ani dokumentaci. 
RO nesouhlasí se změnami umístění plynovodní přípojky, ani uzavření smlouvy o právu 
stavby, neboť žadatel nepředložil ani návrh smlouvy, ani dokumentaci. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 19.01.2022 informovat žadatele o rozhodnutí rady 
obce. 
Hlasování: 4/0/0 
 
3. Kácení dřeviny na ul. K Zahrádkám  
Obecní úřad obdržel žádost o povolení ke kácení dřeviny na ulici K Zahrádkám, rostoucí na 
pozemku p.č. 865. Dřevina je vysokokmen, jehož větve zasahují do sousední nemovitosti. 
Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 108 cm. Pozemek je majetkem obce, proto žádost 
o případné kácení musí schválit rada obce. Starosta obce informoval RO, že na základě 
provedeného šetření bylo zjištěno, že se jedná o zdravý strom, který pouze svojí částí zasahuje 
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na sousední pozemek. V tomto směru doporučuje pouze provést výchovný řez, nikoli 
odstranit celý strom. 
Návrh na usnesení: 
RO neschvaluje kácení stromu rostoucí na pozemku p.č. 865 v k.ú. Sokolnice 
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit žadateli rozhodnutí RO v termínu do 30.01.2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
4. Stavba vodovodní přípojky ………. 
Obec obdržela žádost o udělení souhlasu se stavbou vodovodní přípojky v ulici ……... Podle 
předložené projektové dokumentace bude přípojka sloužit pro stavbu, která je označena 
číslem evidenčním 137 a podle kolaudačního rozhodnutí se jedná o hospodářskou účelovou 
budovu. Vodovodní řad vede v účelové komunikaci U10 a práce bude nutné provádět 
výkopem. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku p.č. …….  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s navrženou trasou vodovodní přípojky do hospodářské účelové budovy číslo 
evidenční 137 v ulici ….. na parcele ……., k.ú. Sokolnice 
RO souhlasí s připojením objektu číslo evidenční 137 v ulici U Cihelny na parcele …., k.ú. 
Sokolnice na vodovodní řad.  
Další podmínky pro provádění prací: 
Žadatel je povinen před zahájením výkopových prací oznámit obci Sokolnice datum zahájení 
výkopových prací a kdo bude zhotovitelem prací – název firmy, IČ, adresa, odpovědný 
pracovník zhotovitele a jeho telefonní číslo.   
Výkop v pozemku p.č. ……… bude hutněn po vrstvách tloušťky max. 30 cm; na zásypu 
budou průběžně (v závislosti na použitém materiálu) prováděny zkoušky míry zhutnění a 
únosnosti. Na silniční pláni bude minimální únosnost Edef,2= 45 Mpa. Zhotovitel je povinen 
předat obci Sokolnice, nejpozději s výzvou k provedení kontroly provedených prací a 
protokolárního předání, doklad o únosnosti silniční pláně v místě překopu komunikace. 
Po ukončení prací vyzve zhotovitel zástupce obce Sokolnice k provedení kontroly 
provedených prací a protokolárního předání. 
Před zahájením prací je zhotovitel povinen vyžádat si od MěÚ Šlapanice rozhodnutí  
o stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích (dopravní 
značení) v souladu s §77 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, dle projektu 
dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, KŘ JMK, DI BM a BO. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 19.01.2021 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě vodovodní 
přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní řad, který je ve vlastnictví obce s 
uvedením schválených podmínek stavby. Přílohou uděleného souhlasu bude situační výkres 
stavby opatřený razítkem obce.  
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje povolení ke stavbě (to vydává stavební 
úřad).  
Hlasování: 4/0/0 
 
5. Přípojka do splaškové kanalizace …………… 
Obec obdržela žádost o udělení souhlasu se stavbou přípojky do splaškové kanalizace v ulici 
………. Podle předložené projektové dokumentace bude přípojka sloužit pro stavbu, která je 
označena číslem evidenčním 137 a podle kolaudačního rozhodnutí se jedná o hospodářskou 
účelovou budovu. Splašková kanalizace vede v účelové komunikaci U10 a práce bude nutné 
provádět výkopem. Kontrolní šachta bude umístěna na pozemku p.č. ………..  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s navrženou trasou přípojky do splaškové kanalizace z hospodářské účelové 
budovy číslo evidenční 137 v ulici ……. na parcele ….., k.ú. Sokolnice 
RO souhlasí s připojením objektu číslo evidenční 137 v ulici U Cihelny na parcele ……., k.ú. 
Sokolnice na kanalizační řad splaškové kanalizace.  
Další podmínky pro provádění prací: 
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Žadatel je povinen před zahájením výkopových prací oznámit obci Sokolnice datum zahájení 
výkopových prací a kdo bude zhotovitelem prací – název firmy, IČ, adresa, odpovědný 
pracovník zhotovitele a jeho telefonní číslo.   
Výkop v pozemku p.č. ……….. bude hutněn po vrstvách tloušťky max. 30 cm; na zásypu 
budou průběžně (v závislosti na použitém materiálu) prováděny zkoušky míry zhutnění  
a únosnosti. Na silniční pláni bude minimální únosnost Edef,2= 45 Mpa. Zhotovitel je povinen 
předat obci Sokolnice, nejpozději s výzvou k provedení kontroly provedených prací  
a protokolárního předání, doklad o únosnosti silniční pláně v místě překopu komunikace. 
Po ukončení prací vyzve zhotovitel zástupce obce Sokolnice k provedení kontroly 
provedených prací a protokolárního předání. 
Před zahájením prací je zhotovitel povinen vyžádat si od MěÚ Šlapanice rozhodnutí  
o stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích (dopravní 
značení) v souladu s §77 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění, dle projektu 
dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, KŘ JMK, DI BM a BO. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 19.01.2021 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě přípojky do 
splaškové kanalizace, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní kanalizační řad, který je 
ve vlastnictví obce s uvedením schválených podmínek stavby. Přílohou uděleného souhlasu 
bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.  
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje povolení ke stavbě (to vydává stavební 
úřad).  
Hlasování: 4/0/0 
 
6. Rozpočtové opatření č. 09/2021  
RO byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 09/2021. 
Návrh usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 09/2021. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 31.12.2021 informovat účetní obce o schválení rozpočtového 
opatření č. 09/2021. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 21.01.2022 zveřejnit rozpočtové opatření  
č. 09/2021 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 4/0/0 
 
7. Žádost TJ Sokola Sokolnice - živý Betlém 
Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice Masarykova 370, Sokolnice PSČ 664 52 Sokolnice 
požádala o povolení konání akce „Živý Betlém“ dne 19. 12. 2021 od 14.00 do cca 17.00 
hodin v prostoru mezi místní sokolovnou a základní školou. Zároveň požádali o asistenci 
městské policie a sboru dobrovolných hasičů při usměrnění dopravní situace v průběhu 
konání akce.  
Návrh usnesení: 
Vzhledem k tomu, že se schůze rady obce koná až po termínu, kdy se měl konat "Živý 
Betlém", je žádost bezpředmětná. 
Hlasování 4/0/0 
 
8. Uzavření DPP s panem ……… 
Radě obce bylo navrženo, aby obec využila zkušenosti bývalého místostarosty a uzavřela  
s ním dohodu o provedení práce pro rok 2022, v rozsahu max. 300 hodin.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavřít s …… DPP pro rok 2022 v rozsahu max. 300 hodin.    
RO ukládá starostovi obce uzavřít s …….. DPP pro rok 2022, v rozsahu max.  
300 hodin, nejpozději do 30.12.2021.  
Hlasování 4/0/0  
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9. Pouštění koled na Štědrý den         
Pravidelně na Štědrý den pouští obec, v době od 15.00 do 16.00 h, v místním rozhlase koledy.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pouštět koledy v místním rozhlase na Štědrý den v době od 15.00 do 16.00 h. 
RO ukládá paní Hrdličkové pustit koledy do místního rozhlasu na Štědrý den v době  
od 15.00 do 16.00 h.    
Hlasování: 4/0/0 
 
10. Výběrové řízení na tajemníka obecního úřadu  
V souladu s dřívějším usnesením rady obce bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici 
Tajemníka obecního úřadu Sokolnice. Ve stanoveném termínu obdržela obec jednu přihlášku. 
Výběrová komise, s ohledem na izolaci starosty obce (onemocnění COVID-19), prozatím 
nezasedla a tím pádem nemohla doporučit či nedoporučit uzavření pracovní smlouvy na tuto 
pozici s přihlášeným zájemcem. 
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednání VŘ na tajemníka OÚ do doby vyjádření Výběrové komise.  
Hlasování: 4/0/0 
 
11. Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice 
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny řediteli základní školy. Odměna se hradí  
z prostředků určených na platy MŠMT ČR.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený návrh na odměnu řediteli Základní školy Sokolnice. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 07.01.2022 informovat ředitele ZŠ o schválení odměny.  
Hlasování: 3/0/0   
P. Tomáš Struška uvedl, že je v tomto bodě podjatý a nehlasoval. 
 
12. ……….- opěrná zeď 
Obec jako vlastník pozemku p.č. ……., k.ú. Sokolnice, obdržela žádost o vyjádření k záměru 
výstavby opěrné zdi při jeho levé hranici. Tento záměr byl konzultován s Ateliérem Projektis 
a dále se SÚ. Dle jejich vyjádření není výstavba opěrné zdi v rozporu s platným ÚP i 
příslušnou legislativou. 
Návrh na usnesení: 
RO uděluje souhlas se záměrem výstavby opěrné zdi na pozemku p.č. ……. dle předložené 
žádosti.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 14.01.2022 informovat žadatele o rozhodnutí RO. 
Hlasování 4/0/0 
 
13. Rozpočet MŠ na rok 2022  
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Mateřské školy Sokolnice (dále jen také "MŠ")  
na rok 2022. Návrh rozpočtu MŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR 
zveřejněným ve "Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí  
a krajů číslo 02/2017" ze dne 15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn   
až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje rozpočet Mateřské školy Sokolnice na rok 2022.  
RO ukládá paní Hrdličkové obce do 21.01.2022 zveřejnit rozpočet MŠ na obecních 
internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 21.01.2022 informovat MŠ Sokolnice o schválení 
rozpočtu MŠ Sokolnice na rok 2022. 
Hlasování: 4/0/0 
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14. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Sokolnice     
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Sokolnice 
(dále jen také "MŠ") na léta 2022 - 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ  
byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR zveřejněným ve "Zprávách 
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017" ze dne 
15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Sokolnice na léta 2022  
- 2024.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 21.01.2022 zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu MŠ  
na obecních internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 21.01.2022 informovat MŠ Sokolnice o schválení 
střednědobého výhledu rozpočtu 
Hlasování 4/0/0 
 
15. Rozpočet ZŠ na rok 2022 
Radě obce byl předložen návrh rozpočtu Základní školy Sokolnice (dále jen také "ZŠ") na rok 
2022. Návrh rozpočtu ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR 
zveřejněným ve "Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí  
a krajů číslo 02/2017" ze dne 15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn   
až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje rozpočet Základní školy Sokolnice na rok 2022.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 21.01.2022 zveřejnit rozpočet ZŠ na obecních internetových 
stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.01.2022 informovat ZŠ Sokolnice o schválení 
rozpočtu ZŠ Sokolnice na rok 2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
16. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 
Radě obce byl předložen návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Sokolnice 
(dále jen také "ZŠ") na léta 2022 - 2024. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu  
ZŠ byl zveřejněn (v souladu s metodickým výkladem MF ČR zveřejněným ve "Zprávách 
Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů číslo 02/2017" ze dne 
15.02.2017) po dobu nejméně 15 dnů a byl zveřejněn až do doby projednávání radou obce. 
Návrh na usnesení:  
Rada obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Sokolnice na léta 2022  
- 2024.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 21.01.2022 zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu  
ZŠ na obecních internetových stránkách způsobem stanoveným v § 28a zákona č. 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 15.01.2022 informovat ZŠ Sokolnice o schválení 
střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Sokolnice. 
Hlasování: 4/0/0 
 
17. Žádost o souhlas se zapůjčením klubovny SDH   
RO obdržela žádost o zapůjčení klubovny SDH Sokolnice ve dnech 31.12.2021 - 01.01.2022.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zapůjčení klubovny SDH v prostorách hasičské zbrojnice ve dnech 31.12.2021 - 
01.01.2022. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajištění 
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pořádku nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Porušení pořádku může mít vliv 
na případné příští povolení obdobné akce.    
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.12.2021 sdělit žadateli souhlas se zapůjčením klubovny 
SDH ve dnech 31.12.2021 - 01.01.2022.  
Hlasování: 4/0/0  
 
18. Pracovní poměr – p. ………… 
RO byl předložen návrh na uzavření pracovní smlouvy s p. ……. na úklid veřejného 
prostranství, s nástupem od 01.01.2022.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. ….. na úklid veřejného prostranství  
s nástupem od 01.01.2022.  
RO schvaluje uzavření pracovní smlouvy s p. …….. na úklid veřejného prostranství,  
na dobu neurčitou s nástupem od 01.01.2022.  
RO ukládá starostovi obce uzavřít pracovní smlouvu s p. …….. na úklid veřejného 
prostranství, s nástupem od 01.01.2022.     
Hlasování: 4/0/0 
 
19. Zápis do kroniky obce za rok 2020 
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce návrh textů, které navrhuje zaznamenat 
do místní kroniky. RO uložila 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. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje aktualizovanou podobu návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2020. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.01.2022 zaslat kronikářce finální podobu zápisu do kroniky 
obce za rok 2020.  
RO ukládá kronikářce obce provést zápis do kroniky obce za rok 2020 v termínu nejpozději 
do 30.03.2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
20. Památník Bitvy tří císařů - okružní křižovatka 
V rámci stavby „II/380. II/418 Sokolnice křižovatka“ byla v 05 – 08/2009 realizována nová 
okružní křižovatka. Předmětem projektu „Sokolnice – památník bitvy tři císařů“ by měl být 
návrh na vybudování výtvarného díla uprostřed této okružní křižovatky, které bude 
připomínkou jedné z významných lokalit Bitvy tří císařů u Slavkova, ke které došlo dne 2. 
XII. 1805. Památník nebude mít oslavný charakter. Záměrem je upozornit, že Sokolnice byly 
bezprostřední součástí prostoru „Bitvy tří císařů“, která patří k nejvýznamnějším událostem, 
jaké se na Moravě během staletí – se všemi svými důsledky pro místní obyvatelstvo – 
odehrály. Inspirací výtvarné podoby památníku je tradiční uložení palných zbraní, pušek ve 
vojenském táboře, jehlancová „stanová“ forma. Tato v zásadě pyramidální sestava 
stylizovaných pušek, zejména jejich hlavní, tvořených kovovými rourami s připojenými 
nabíjecími tyčemi a nasazenými bodáky, je centrálním symbolem. 
RO byl předložena studie realizace památníku na tomto kruhovém objezdu, jejíž autory jsou 
Ing. Stanislav Skřička a PhDr. Karel Rechlík. 
Návrh na usnesení: 
RO vzala na vědomí předloženou studii projektu „Sokolnice – památník bitvy tři císařů“.  
RO uložila starostovi projednat tento záměr společně s autory studie a dotčenými orgány: 
PČR a SÚS JmK, za účelem získání souhlasu s případnou realizací tohoto památníku 
uprostřed okružní křižovatky, a to v termínu 30.3.2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
21. EG.D a.s. - Sokolnice, ………….. 
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Obec Sokolnice obdržela od společnosti EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330063877/001-MDP.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené smlouvy o zřízení věcného břemene  
č.: HO-014330063877/001-MDP  
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit spol. EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno rozhodnutí rady. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330063877/001-
MDP mezi společností EG.D, a.s. a obcí Sokolnice, nejpozději do 30.01.2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
22. Butio Invest s.r.o. - Žádost o pronájem pozemku 

Firma Butio Invest s.r.o., se sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha, 
předložila žádost o pronájem pozemku na parc. č. 57, v k.ú. Sokolnice za účelem reklamy. 

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje žádost o pronájem pozemku na pozemku parc. č. 57, v k.ú. Sokolnice za účelem 
reklamy.  

RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.12.2021 informovat fy Butio Invest s.r.o., se 
sídlem Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha, o schválení pronájmu pozemku na 
parc. č. 57, v k.ú. Sokolnice za účelem reklamy. 

Hlasování 1/2/1 

Usnesení nebylo přijato 

 

23. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence 

Obec Sokolnice obdržela od Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, se sídlem na MěÚ 
Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence (DPO – 
data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence (DPO – 
data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu  
a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). 
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, se sídlem na MěÚ 
Šlapanice, Opuštěná 2, 656 70 Brno rozhodnutí rady. 
RO ukládá starostovi do 31.01.2021 uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení pověřence 
(DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen 
„Nařízení GDPR“). 
Hlasování 4/0/0 
 

24. Umělecká výmalba Dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno 
VÍLY PRO DĚTI, nadační fond, Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice, IČO: 04784880 
požádal o příspěvek na projekt "FN BRNO-2022" - druhá část. Jedná se o uměleckou 
výmalbu dětského oddělení v Poliklinické ambulantní části Dětské nemocnice, která nahradí 
nástěnky, které tvoří výzdobu ve velké části nemocnice a povýší tak estetickou úroveň 
prostor, dětem zpříjemní čekání a odtrhne jejich mysl od vlastního trápení i vědomí,  
že se nachází v nemocnici 
Návrh na usnesení: 
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RO neschvaluje finanční příspěvek nadačnímu fondu VÍLY PRO DĚTI, Velkomoravská 
345/347, 696 18 Lužice, IČO: 04784880.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 31.12.2021 informovat nadační fond o neschválení poskytnutí 
dotace v roce 2022. Současně žadatele upozorní, že požadavky do rozpočtu obce je nutné 
doručit obci ve stanoveném termínu předcházejícího roku. Termín je vždy zveřejněn na úřední 
desce i na elektronické úřední desce v několika měsíčním předstihu. Termín příjmu žádostí na 
rok 2023 bude s největší pravděpodobností zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 
Sokolnice od 07/2022 do 10/2022.  
Hlasování 4/0/0 
 
25. Diecézní charita Brno – žádost o příspěvek 

RO obdržela od církevní neziskové organizace Diecézní charita Brno, Jiráskova 47, 664 61 
Rajhrad, IČO: 44990260 žádost o příspěvek na činnost sociálních zařízení a služeb, které 
poskytují i občanům obce Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO neschvaluje finanční příspěvek církevní neziskové organizaci Diecézní charita Brno, 
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, IČO: 44990260 
RO ukládá paní Hrdličkové do 31.12.2021 informovat církevní neziskovou organizaci 
Diecézní charita Brno o neschválení poskytnutí dotace v roce 2022. Současně žadatele 
upozorní, že požadavky do rozpočtu obce je nutné doručit obci ve stanoveném termínu 
předcházejícího roku. Termín je vždy zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední 
desce v několika měsíčním předstihu. Termín příjmu žádostí na rok 2023 bude s největší 
pravděpodobností zveřejněn na úřední desce obecního úřadu Sokolnice od 07/2022 do 
10/2022.  
Hlasování 4/0/0 
 

26. Odměny členům SPOZ    
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění členů SPOZ Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP se členy SPOZ Sokolnice dle návrhu. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 31.12.2021 připravit DPP se členy SPOZ Sokolnice.  
RO ukládá starostovi nejpozději do 31.12.2021 uzavřít DPP s členy SPOZ Sokolnice.  
Hlasování 4/0/0 
 
27. Smlouva o uměleckém hostování – Tříkrálový koncert 
RO byl předložen návrh smlouvy o uměleckém hostování MUSICA FLOREA, z.s., se sídlem 
U Cihelny 108, 250 65 Bořanovice, IČO 26546400, v rámci uspořádání Tříkrálového 
koncertu, který se uskuteční 09.01.2022 v zámecké kapli v Sokolnicích. 

Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření smlouvy o uměleckém hostování MUSICA FLOREA, z.s., sídlem U 
Cihelny 108, 250 65 Bořanovice, IČO 26546400, v rámci uspořádání Tříkrálového koncertu. 

RO ukládá R. Janouškovi sdělit rozhodnutí RO zajišťovateli koncertu v termínu do 
31.12.2021. 

RO ukládá starostovi nejpozději do 31.12.2021 uzavřít smlouvu o uměleckém hostování 
MUSICA FLOREA, z.s. 

Hlasování 4/0/0 

 

Program dalších akcí: 
 

Čtvrtek  13. ledna 2022 Zasedání obecní rady 
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Čtvrtek 27. ledna 2022 Zasedání obecní rady 

Pátek  28. ledna 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1 (uzávěrka 13.01.2022) 

Čtvrtek  10. února 2022 Zasedání obecní rady  

Pátek  24. února 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 2 (uzávěrka 10.02.2022)  

Čtvrtek 24. února 2022 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Středa 09. března 2022 Veřejné zasedání ZO 

 
 
 
V 15.00 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 17.12.2021 Andrea Hrdličková  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


