
                         
ZÁPIS 

z 88. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek dne 28.04.2022 v 08.00 hodin.  
 

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

Omluvena:  Jarmila Šustrová 

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
V 08.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl navržen  
pan Tomáš Struška. Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady obce. RO 
je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Výstavba RD, Na Výhoně p.č. 1051/4, 1051/5 
02. Nástavba a stavební úpravy RD č.p. 148, Sokolnice 
03. Novostavba RD p.č. 1691/10  
04. Zásady prodeje zahrádek 
05. Výstavba haly DMC Sokolnice, Kobylnická 
06. Vyplynování spisovny 
07. Schválení návrhu smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR 
08. Tradiční turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 2022  
09. Vyloučení účastníka výběrového řízení „Rekonstrukce ulice Na Skalce“ 
10. Výběr dodavatele „Rekonstrukce ulice Na Skalce“ 
11. Umístění reklamy na vchod kanceláře Concordie v budově pošty  
12. Oprava části obecní komunikace na ulici U Cihelny 
13. Navýšení cen společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. (SUEZ) 
14. Žádost o povolení zpevnění plochy veřejného prostranství 
15. Navýšení kapacity ZŠ – přípravná třída  
16. Kompostéry pro občany obce Sokolnice 
17. KIP Brno, spol. s.r.o. - návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB 
18. Výběrové řízení referent SÚ  
19. Parní vlak – Sokolnické slavnosti – jaro 2022 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Tomáše Strušku. 
Hlasování: 4/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Výstavba RD, Na Výhoně parc.č. 1051/4, 1051/5 
Obec obdržela žádost paní…………………………………………., o vyjádření k novostavbě 
rodinného domu v Sokolnicích v ulici, Na Výhoně, parc.č. 1051/4 a 1051/5. Předložená PD 
byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice, který se k ní vyjádřil.  
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k předložené PD stavby na p.č. 1051/4, 1051/5 v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá starostovi vydat souhlasné vyjádření z hlediska obce k projektové dokumentaci akce 
„Výstavba RD, Na Výhoně“.  



RO ukládá tajemnici informovat nejpozději do 13.05.2022 ………………….o rozhodnutí rady 
obce.  
Hlasování: 4/0/0 
 
02. Nástavba a stavební úpravy RD č.p. 148 
Obec obdržela žádost ……………., …………………, Sokolnice, o souhlas s přesahem dílčí 
části stavby (zateplením obvodového zdiva předmětné stavby RD č.p. 148 v Sokolnicích) nad 
obecní pozemky p.č. 463 + 514/1, k.ú. Sokolnice pro potřeby udělení výjimky z § 23, odst. (2) 
Vyhl. 501/2006 Sb.   
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k přesahu dílčí části stavby (zateplení obvodového zdiva předmětné stavby 
RD č.p. 148 v Sokolnicích). 
RO ukládá starostovi vydat souhlasné vyjádření z hlediska obce k přesahu dílčí části stavby.  
RO ukládá tajemnici informovat do 13.05.2022 p………………… o rozhodnutí RO 
Hlasování: 4/0/0 
 
03. Novostavba RD p.č. 1691/10  
Obec obdržela žádost o vyjádření obce Sokolnice k projektové dokumentaci akce s názvem 
“Novostavba RD Sokolnice“ na parc.č. 1691/10, v k.ú. Sokolnice. 
Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Matuškovi k vyjádření.  
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednání tohoto bodu s ohledem na skutečnost, že doposud neobdržela 
vyjádření zpracovatele ÚP k předložené PD stavby na p.č. 1691/10 v k.ú. Sokolnice.  
Hlasování: 4/0/0 
 
04. Zásady prodeje zahrádek 
Dne 09.03.2022 na 16. zasedání ZO byl projednán prodej zahrádek v majetku obce Sokolnice. 
ZO současně uložilo RO vypracovat zásady prodeje nemovitého majetku obce v případě, že 
o něj projeví zájem více uchazečů. Aktuálně je k dispozici 6 zbylých zahrádek, a to konkrétně 
tyto: 
 

Parc.č. m2 

2987/26 551 

1500 725 

1491 407 

3008/5 387 

3008/6 382 

3008/7 408 

O prodeji těchto zahrádek, by mělo rozhodnout ZO v červnu 2022, na základě stanovených 
kritérií. Ve věci zpracování těchto zásad a podmínek prodeje zahrádek, byl osloven Mgr. et Bc. 
Mrázik, který jejich obsah nyní předložil RO k odsouhlasení.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zásady a podmínky prodeje obecních zahrádek p.č. 2987/26, 1500, 1491, 
3008/5, 3008/6, 3008/7. 
RO ukládá tajemnici zveřejnit záměr obce na prodej výše uvedených zahrádek, včetně zásad 
a podmínek na základě kterých bude ZO rozhodovat o jejich prodeji.  
RO ukládá starostovi zařadit prodej výše uvedených zahrádek na nejbližší zasedání ZO.  
Hlasování: 4/0/0 
 
 



05. Výstavba haly DMC Sokolnice, Kobylnická 
Obec obdržela žádost společnosti DEMACO s.r.o., Klokočí 1, 644 00 Brno, o vyjádření k PD 
k novostavbě haly s administrativně-sanitární vestavbou, navazujícími komunikacemi, 
technickou infrastrukturou a nadzemní požární nádrží, na p.č. 578/58 o výměře 10 532 m2. 
Jedná se o samostatně stojící halu, určenou pro drobnou výrobu, služby a skladování, s novými 
vnitroareálovými komunikacemi a parkovištěm, napojená dvěma novými samostatnými sjezdy 
na ulici Kobylnická. Stavba bude napojena na veřejné sítě: vodovod, plynovod, elektřinu 
vysokého napětí a telekomunikace. Dešťové vody budou retenovány, částečně vsakovány 
přímo v areálu a vypouštěny do přilehlého vodního toku. Splaškové vody budou čištěny 
v areálové ČOV a vypouštěny společně s dešťovými vodami do vodního toku. Navržená hala 
je dvojpodlažní s třípodlažní administrativně-sanitární vestavbou, s výškou atiky 9,0 m 
od úrovně vstupu a okolního terénu. Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice 
Ing. Jiřímu Matuškovi k vyjádření. 
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednání tohoto bodu s ohledem na skutečnost, že doposud neobdržela 
vyjádření zpracovatele ÚP k předložené PD výstavby haly DMC Sokolnice na ulici 
Kobylnická. 
Hlasování: 4/0/0 
 
06. Vyplynování spisovny 
Na základě zadání Rady obce, tajemnice zjistila technický způsob vyplynování. Jedná se 
o aplikaci studeného aerosolu formou mlhy, která obsahuje lihový roztok. Pracovník má při 
provádění úkonu ochranné pomůcky. Celá spisovna bude muset být co nejdéle uzavřená, dveře 
zalepené. V případě přítomnosti požárních čidel ve spisovně, je nutné jejich odpojení. Je možné 
aplikovat v pátek, aby místnost byla uzavřená v době víkendu. Poté se plyn odvětrá a již není 
místo závadné, neohrožuje zdraví. Nabídková cena dle dodaných dispozic byla stanovena 
ve výši 21. 320 Kč bez DPH.     
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s vyplynováním, dezinfekcí spisovny v suterénu MŠ za účelem likvidace plísní, za 
nabídkovou cenu S.P.UNI s.r.o. ve výši 21. 320 Kč bez DPH.   
RO ukládá tajemnici do 31.05.2022 zaslat společnosti objednávku a zajistit termín realizace.  
Hlasování: 4/0/0 
 
07. Schválení návrhu smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR 
Obci byl doručen návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR mezi 
Hasičským záchranným sborem JMK, územní odbor Brno – venkov, pracoviště IZS a služeb, 
Cihlářská 1, 666 03 Tišnov a obcí Sokolnice, konkrétně Radiostanice Easy EA TR 1027.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k majetku ČR mezi Hasičským 
záchranným sborem JMK a obcí Sokolnice.  
RO ukládá starostovi nejpozději do 20.05.2022 uzavřít návrh smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnictví k majetku ČR.  
Hlasování: 4/0/0 
 
08. Tradiční turnaj Saň Ten a The Lemmer Cup 2022  
RO byla požádána zástupcem neformálního spolku „Saňařské asociace tenisu” (SAT) 
o povolení uspořádání tradičního turnaje Saň Ten a The Lemmer Cup 2022 dne 14.05.2022 
na oranžovém hřišti. Turnaj bude probíhat v době od 6.00 do 22.00 hodin.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pronájem Oranžového hřiště za obecním úřadem dne 14.05.2022 „Saňařské 
asociaci tenisu”, za účelem pořádání tradičního tenisového turnaje, za celkovou cenu 1.000 Kč. 
RO upozorňuje pořadatele na dodržování zásad slušného chování, zejména zdržení se používání 
vulgárních výrazů po celou dobu konání turnaje.  



RO ukládá tajemnici do 06.05.2022 informovat SAT o schválení pronájmu sportoviště  
za obecním úřadem.  
Hlasování: 4/0/0 
 
09. Vyloučení účastníka výběrového řízení „Rekonstrukce ulice Na Skalce“  
Na 86. zasedání Rady obce dne 31. 03. 2022 byl schválen vítěz výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukce ulice Na Skalce“ - společnost Eurovia a.s., se sídlem u Michelského lesa 1581/2, 
140 00 Praha, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Tato společnost 
dne 06.04.2022 obec informovala, že výše uvedenou zakázku nejsou schopni zasmluvnit, 
z důvodu velké naplnitelnosti dalšími vysoutěženými a již potvrzenými zakázkami a také 
vzhledem k dnešní mimořádné mezinárodní situaci, kdy řeší nedostatek pracovních kapacit, vč. 
nedostatku některých stavebních materiálů.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje rozhodnutí o vyloučení společnosti Eurovia a.s., se sídlem u Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha, z další účasti ve výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce ulice Na 
Skalce“. 
RO ukládá starostovi podepsat rozhodnutí o vyloučení společnosti Eurovia a.s., se sídlem 
u Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha, z další účasti ve výběrovém řízení na akci 
„Rekonstrukce ulice Na Skalce“ v termínu do 06.05.2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
10. Výběr dodavatele „Rekonstrukce ulice Na Skalce“ 
Na základě skutečnosti, kdy, společnost Eurovia a.s., se sídlem u Michelského lesa 1581/2, 140 
00 Praha, jejíž nabídka byla v rámci VŘ vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, obec 
informovala, že výše uvedenou zakázku nejsou schopni zasmluvnit, z důvodu velké 
naplnitelnosti dalšími vysoutěženými a již potvrzenými zakázkami a také vzhledem k dnešní 
mimořádné mezinárodní situaci, kdy řeší nedostatek pracovních kapacit, vč. nedostatku 
některých stavebních materiálů, zadavatel vybral nového zhotovitele veřejné zakázky, 
na základě nejnižší nabídkové ceny. Jedná se o společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno, Česká republika, IČO 
48035599.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje jako nového vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce Na Skalce“ 
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, 
Jahodová 60, 620 00 Brno, Česká republika.   
RO ukládá starostovi schválit rozhodnutí o výběru dodavatele. 
RO ukládá starostovi do 13.05.2022 vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení SoD.  
Hlasování: 4/0/0 
 
11. Umístění reklamy na vchod kanceláře Concordie v budově pošty  
Obec obdržela žádost společnosti Concordia o umístění reklamy s názvem společnosti nad 
vchod pronajaté kanceláře v budově pošty. Dále má společnost zájem o umístění reklamy 
na boční stěnu budovy pošty v ulici Průchodní, namísto stávající reklamy již neexistující 
restaurace U husara.  
Návrh na usnesení: 
RO ukládá tajemnici kontaktovat bývalého majitele restaurace U husara s žádostí na odstranění 
reklamního poutače na již neexistující restauraci.    
RO souhlasí s umístěním reklamy nad vchod pronajaté kanceláře v budově pošty. 
RO nesouhlasí s umístěním reklamy na štítovou zeď budovy pošty.  
Ukládá tajemnici do 13.05.2022 sdělit žadateli výsledek jednání RO. 
Hlasování: 4/0/0 
 
12. Oprava části obecní komunikace na ulici U Cihelny 



Obec obdržela žádost společnosti JUKO petfood s.r.o., o souhlas s opravou části obecní 
komunikace na ulici U Cihelny. Opravu části komunikace navrhuje tato společnost doplněním 
asfaltového recyklátu a následným zhutněním. Žadatel také přikládá vyjádření – podmínku 
SÚS JmK, kdy vydání stavebního povolení pro tuto společnost bylo z jejich strany podmíněno 
úpravou napojení místní komunikace v ul. U Cihelny na krajskou komunikaci v ul. Kobylnická. 
Úpravou SÚS JmK rozumí provedení takového opatření, která zajistí bezproblémové užívání 
napojení na krajskou komunikaci. 
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s dílčí opravou části obecní komunikace v ulici U Cihelny od společnosti JUKO 
petfood s.r.o., v navrhovaném rozsahu na jejich náklady.  RO konstatuje, že rozsah i technický 
způsob provedení opravy od společnosti JUKO petfood s.r.o., ovšem nenaplňuje podmínku 
SÚS JmK, uvedenou v rámci stavebního povolení – tedy provedení takového opatření, která 
zajistí bezproblémové užívání napojení místní komunikace v ul. U Cihelny na krajskou 
komunikaci v ul. Kobylnická.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli i SÚS JmK.   
Hlasování: 4/0/0 
 
13. Navýšení cen společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. (SUEZ) 
Obec byla informována o úpravě cen společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. (SUEZ), jenž 
zajišťuje svoz směsných odpadů občanům obce Sokolnice a zajišťuje též svoz 
velkoobjemových kontejnerů v obci. Důvodem je skutečnost, že dochází k neustálému 
navyšování cen pohonných hmot, proto musí společnost přistoupit k navýšení těch cen, 
na kterých se podílí zejména doprava. Pro určení cen PHM bude společnost vycházet 
z oficiálních statistik zveřejňovaných Českým statistickým úřadem na jeho oficiálních 
internetových stránkách. Kontroly cen budou probíhat měsíčně.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí úpravu cen dopravy odpadů v obci Sokolnice, společnosti Recovera Využití 
zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady.  
RO ukládá starostovi zaslat souhlas s navýšením cen dopravy odpadů v obci Sokolnice.  
RO ukládá tajemnici informovat výše uvedenou společnost o výsledku jednání RO.      
Hlasování: 4/0/0 
 
14. Žádost o povolení zpevnění plochy veřejného prostranství 
Obec obdržela žádost ……………………………….o povolení zpevnění plochy veřejného 
prostranství, a to prostřednictvím pokládky zámkové dlažby v rozsahu 34 m2. Jedná se o plochu 
v majetku obce na parcele č. 514/1, navazující na nemovitost na parc. č. 474. Pokládka dlažby 
by byla provedena na vlastní náklady žadatele v měsíci květnu 2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje žádost …………………………………. na zpevnění plochy veřejného 
prostranství v majetku obce na parcele č. 514/1. 
RO ukládá tajemnici informovat žadatele o schválení žádosti.  
Hlasování: 3/0/0 
Pan Richard Janoušek oznamuje Zastupitelstvu obce Sokolnice, že projednávaný bod se týká 
jeho osoby, a proto upozorňuje na tuto skutečnost v souladu s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, v platném znění. 
 
15. Zřízení přípravné třídy ZŠ   
Obec obdržela žádost pana ředitele ZŠ Sokolnice o zřízení přípravné třídy Základní školy, pro 
žáky, u kterých byl doporučen odklad školní docházky. Hlavními důvody jsou kapacity 
mateřské školy, vysoký počet odkladů a také kladné reference ostatních škol, které přípravnou 
třídu provozují. Přípravná třída by byla složena zejména z dětí, které mají odklad povinné školní 
docházky. Z těchto uvedených skutečností je RO požádána o schválení žádosti o souhlas 
Krajského úřadu JMK se zřízením přípravné třídy na ZŠ Sokolnice, okres Brno venkov, 
příspěvkové organizace, na školní rok 2022/2023. 



Návrh na usnesení: 
RO schvaluje žádost o souhlas Krajského úřadu JMK se zřízením přípravné třídy na ZŠ 
Sokolnice, okres Brno venkov, příspěvková   organizace na školní rok 2022/2023.  
RO ukládá řediteli ZŠ Sokolnice podat žádost o souhlas Krajského úřadu JMK se zřízením 
přípravné třídy. 
Hlasování: 4/0/0 
 
16. Kompostéry pro občany obce Sokolnice 
Obec Sokolnice zajistila bezplatné předání kompostérů na biologicky rozložitelný odpad, 
jejichž nákup byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti, občanům obce 
Sokolnice. Aktuálně bylo předáno 149 kompostérů, a to pouze těm občanům, kteří od obce 
kompostér neobdrželi z obdobného projektu v roce 2015. Z celkových 200 kusů aktuálně 
zůstává 51 kusů. Nyní je tedy možné vyhovět i žádostem ostatních, kteří kompostéry od obce 
Sokolnice už dostali. Upřednostněni budou ti, kteří obdrželi prozatím pouze 1ks kompostéru. 
Podmínkou zůstává, že zařízení bude umístěno minimálně 5 let na katastru obce Sokolnice 
a bude užíváno na kompostování biologicky rozložitelného odpadu.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje bezúplatné předání zbývajících 51 kusů kompostérů na biologicky rozložitelný 
odpad občanům obce Sokolnice.  
RO schvaluje obsah předávacího protokolu. 
RO ukládá starostovi v termínu do 31.05.2022 realizovat předání zbylých 51 ks kompostérů 
občanům naší obce.  
RO ukládá paní Hrdličkové v termínu do 20.05.2022 informovat občany o možnosti, způsobu 
a podmínkách získání kompostérů do jejich užívání. 
Hlasování: 4/0/0 
 
17.  KIP Brno, spol. s.r.o.-návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
RO obdržela od společnosti KIP Brno, spol. s.r.o., Mojmírovo nám. 14, 612 00 Brno-Královo 
Pole, IČO 46973249, návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
- souhlas s umístěním distribučního zařízení na nemovitosti obce, pro potřeby správního řízení 
dle §184a zákona č. 183/2006 Sb. Tato společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro 
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO 28085400 na stavbu: 
„Sokolnice, rozš. NN, Hrubá K941“.  
RO dne 24.02.2022 požádala o úpravu výpočtu ceny za VB dle ceníku obce (12. 400,- Kč). 
Dále RO požádala, aby uložení NN bylo takové, aby v budoucnu nebránilo vybudování 2-4 
sjezdů k případné nové výstavbě či nové komunikace do centra. Dne 30.03.2022 společnost 
KIP Brno, spol. s.r.o., informovala obec, že společnost EG.D., a.s. na základě novely zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona 
o oceňování majetku již od 01.05.2021 neakceptuje ceníky jednotlivých obcí. Návrh smlouvy 
tedy z hlediska ceny již nemůže být upraven. Nebude-li RO s navrhovanou cenou souhlasit, je 
tu ještě možnost stanovit cenu znaleckým posudkem, který by byl vyhotoven po dokončení 
stavby, na základě skutečného zaměření, a to na náklady společnosti EG.D, a.s. Co se týká 
uložení kabelu v souvislosti s případnou novou výstavbou či novou komunikací do centra, 
v předložené PD jsou již kabely uloženy v chráničce a ve větší hloubce, po celé délce vedení. 
Dne 13.04.2022 bylo obci zasláno stanovisko společnosti EG.D a.s., se sdělením, že tato 
překládka je i ve prospěch obce, neboť je stavba částečně koncipována i z důvodu plánované 
rekonstrukce ulice Pod Stráží, kde obec naprojektovala komunikaci na kabel společnosti EG.D, 
a.s. To bude vyřešeno obnovou distribuční sítě, kdy toto připojení je jejím prvním krokem 
a bude sloužit jako záložní napaječ do ulice Telnická. V případě poruchy kabelu, který dnes 
jako jediný napájí ulici Telnickou, by byla nutná oprava nehledě na nový asfalt a případné 
dotace.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – 
souhlas s umístěním distribučního zařízení na nemovitosti obce.  



RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nejpozději do 31.05.2022.  
RO ukládá tajemnici sdělit nejpozději do 31.05.2022 společnosti KIP Brno, spol. s.r.o. 
rozhodnutí rady obce.   
Hlasování 3/0/1 
 
18. Výběrové řízení referent SÚ  
Obec byla informována stavebním technikem p…………., že má zájem ukončit ke dni 
30.09.2022 pracovní poměr na OÚ. Na SÚ je podstav, při vyřizování agendy dochází 
k nežádoucímu časovému skluzu. S ohledem na tuto skutečnost byla RO požádána o vyhlášení 
VŘ na technika SÚ. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na referenta stavebního úřadu. 
RO ukládá tajemnici do 31.05.2022 zveřejnit "Veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na místo 
referenta Stavebního úřadu Sokolnice".  
Hlasování: 4/0/0  
 
19. Parní vlak – Sokolnické slavnosti – jaro 2022 
Obci byla doručena cenová nabídka realizace jízdy parního vlaku z Brna – Hlavního nádraží, 
přes Chrlice do Sokolnic, a to dne 29.05.2022 v rámci Sokolnických slavností – jaro 2022. Ze 
Sokolnic by poté proběhly 2 obraty vlaků Sokolnice-Chrlice-Sokolnice a odpoledne by se vlak 
vrátil ze Sokolnic do Brna na Hlavní nádraží. Jednalo by se o jízdu ve složení parní lokomotiva 
213. 901 + vůz BDIm + 2 vozy Blm. Celková kapacita soupravy je 144 sedících cestujících. 
Lokomotiva pochází z roku 1954 a vozy z let 1948 až 1957 a jsou vybaveny dobovým 
interiérem s dřevěnými lavicemi. Cena za celodenní akci včetně příprav (zátopu) a odstavení 
parního vlaku činí 76. 393,- Kč bez DPH (92. 436,- Kč vč. DPH). 
Návrh na usnesení: 
RO neschvaluje cenovou nabídku realizace parního vlaku, dne 29.05.2022 na Sokolnických 
slavnostech – jaro 2022.  
RO ukládá tajemnici informovat společnost o výsledku jednání RO.   
Hlasování: 4/0/0  
 

Pátek 29. dubna 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 4 (uzávěrka 07.04.2022) 

Čtvrtek 12. května 2022 Zasedání obecní rady 

Čtvrtek 26. května 2022 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Čtvrtek 27. května 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 5 (uzávěrka 12.05.2022) 

Čtvrtek 09. června 2022 Veřejné zasedání ZO 

 
V 10,25 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 
Zápis vyhotovila dne 28.04.2022 Klára Sichlerová 
 
Zapsala:   Klára Sichlerová   …………………………. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Struška               …………………………. 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek    ………………………….. 

 


