
                         
ZÁPIS 

z 92. schůze rady obce, která se konala ve středu dne 29.06.2022 v 08.00 hodin.  
 

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

Omluvena:   

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
Ve 08.00 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. Novostavba RD p.č. 1691/62 
02. Nákup nemovitostí do majetku obce 
03. Změna jízdních řádů ISD JK od 01.07.2022 
04. Povolení uzavírky místní komunikace   
05. Povolení zvláštního užívání komunikace ZUK 
06. Žádost k vyjádření k PD – Šrot Gebeshuber 
07. Schválení zadávací dokumentace – cisternová automobilová stříkačka 
08. Schválení kupní smlouvy – pan ………………………. 
09. Schválení kupní smlouvy – pan ………………………. 
10. Schválení kupní smlouvy – paní ……………………… 
11. Schválení kupní smlouvy – paní ……………………… 
12. Umístění lunaparků při hodech v roce 2023 
13. DPP na zpracování dřeva 
14. Schválení smlouvy s JM krajem 
15. Schválení rozpočtového opatření č. 3  
16. Odpisový plán MŠ Sokolnice 
17. Odpisový plán ZŠ Sokolnice 
18. Údržba zeleně – sekání cyklostezky 
19. Schválení návrhu železničního jízdního řádu 
20. Odměna řediteli základní školy 
21. Schválení nájemní smlouvy ZŠ Sokolnice – T-Mobile 
22. Smlouva o nájmu auly ZŠ Sokolnice 
23. Smlouva o nájmu nebytového prostoru – učebny 
24. Počet dětí v přípravné třídě ZŠ Sokolnice 
25. Odstranění nedostatků zjištěných při kontrole – ZŠ Sokolnice 
26. Schválení darovací smlouvy – JMK 
27.  Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
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. Novostavba RD p.č. 1691/62 
Obec obdržela žádost pí…………………, v zastoupení pí Ing. Andrei Obručové Čuperové, 
Drásov 344, 664 24, o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na novostavbu RD na 
pozemku p.č. 1691/62, k.ú. Sokolnice. 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 novostavby RD p.č. 1691/62 v k. ú. Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
  
02. Nákup nemovitostí do majetku obce 
Na 17. zasedání Zastupitelstva dne 09.06.2022 byl schválen odkup částí pozemků p.č. 1384 
a p.č. 1386 v k.ú. Sokolnice o celkové výměře přibližně 1480 m2. Ohledně tohoto bodu se 
vzneslo mnoho dotazů a rozvinula se rozsáhlá diskuze, týkající se dalších možností odkupu 
např. starších nemovitostí, které by do budoucna sloužily pro občanské či jiné obecní využití. 
Do dnešního dne však obec neobdržela žádný podnět ze stran zastupitelů, aby vyvíjela aktivitu 
v hledání nemovitostí, které by obec potencionálně mohla koupit do vlastnictví. Rada obce o 
této záležitosti poměrně dlouze diskutovala.  
Návrh na usnesení: 
RO pověřuje tajemnici OÚ Sokolnice, aby na zasedání, které se uskuteční dne 30.08.2022, 
předložila RO seznam nemovitostí, které by obec mohla potencionálně odkoupit do svého 
vlastnictví.  
Hlasování: 3/1/1   
 
03. Změna jízdních řádů od 01.07.2022 
Obec obdržela dne 10.6.2022, bez předešlého projednání, oznámení společnosti KORDIS JMK, 
že v současné době došlo ke zvýšení nákladů, zejména nárůstu cen u pohonných hmot a jsou 
nuceni realizovat kroky pro zefektivnění provozu IDS JMK. Jedním z nich je optimalizace 
autobusů zajišťujících spojení z Brna do Sokolnic a Újezdu u Brna. Již dle jejich vyjádření není 
efektivní, aby 8,5 km za Brno byl veden kloubový autobus, kdy pro úsek mimo Brno od 
zastávky Tuřany, smyčka je již plně dostačující kapacita klasického městského autobusu. Proto 
nás informují o „drobné úpravě” dopravního řešení spočívající v cestování autobusovou 
dopravou v rámci IDS JMK ze Sokolnic do Brna s platností od 1.7.2022. 
Sokolnice a Újezd u Brna již od uvedeného data nebude obsluhovat autobusová linka 40, ale 
nová autobusová linka 74. Důvodem je, jak bylo zmíněno v úvodu, efektivnější řešení obsluhy 
obcí mimo Brno. Četnost spojení a intervaly mezi spoji nové linky 74 zůstanou na stávající 
úrovni linky 40. Znamená to tedy, že ve špičkách pracovních dní bude zajištěn interval 30 minut 
(ráno i 20 minut), mimo tuto dobu se pak bude jednat o interval 60 minut. Večer a o víkendech 
pak bude interval prodloužen na 120 minut (viz jízdní řád v příloze tohoto emailu). 
Autobusová linka 40 bude i nadále zachována, bude však jezdit pouze na území města Brna 
(z Tuřan k Univerzitnímu kampusu). Nová autobusová linka 74 bude vedena do Brna na ÚAN 
Zvonařku, kdy mezi Komárovem a ÚAN Zvonařkou bude vedena ul. Plotní s možností těsného 
přestupu na tramvajovou linku 12. Výhodou vedení linky 74 z ÚAN Zvonařky spočívá zejména 
ve směru z Brna v tom, že linka bude vyjíždět z výchozí zastávky včas a nebude tak zdržována 
jízdou po komunikacích s hustým provozem. U linky 40 totiž bohužel docházelo často 
k situacím, že zejména v odpolední špičce při jízdě z Brna směr Sokolnice bávala často 
opožděna i v řádu desítek minut, což vedlo k rozvázání přípojů mezi autobusem a vlakem 
v železniční stanici Sokolnice-Telnice pro cestující z jižní části Brna ve směru na Křenovice. 
Díky výchozí zastávce na ÚAN Zvonařce (odjezdové stanoviště č. 4) a vedením autobusu po 
ul. Plotní, tak nelze předpokládat výrazné zpoždění při jízdě z Brna. Provoz linky 74 budou 



zajišťovat nové nízkopodlažní klimatizované autobusy městského typu splňující nejvyšší 
standardy kvality cestování.  
Starosta obce inicioval dne 23.6.2022 schůzku ředitele společnosti KORDIS JMK za účasti 
starostky Újezdu u Brna s tím, že požadoval důkladné vysvětlení plánované změny, neboť obec 
Sokolnice nebyla o chystaném kroku spol. KORDIS JMK do této doby absolutně informována. 
Ředitel společnosti předložil finanční rozvahu, ze které vyplynulo, o jaké finanční úspory se 
pro provozovatele spoje jedná. Pokud by tento rozdíl měla dofinancovávat obec Sokolnice, bylo 
by to částkou přesahující 1 200 000,- Kč ročně. Starosta dále chtěl vysvětli, v čem bute tato 
změna přínosnější pro občany naší obce a zajistit garance, aby poskytovaná služba nebyla pro 
naše občany diskomfortní.  
Jedním z výstupů této schůzky bylo, že KORDIS JMK provede po 01.09.2022 (tedy za plného 
– nikoli prázdninového provozu) audit vytíženosti tohoto spoje. Dále možnost rozšíření 
frekvence spoje č. 74 o víkendu z intervalu každé dvě hodiny na každou hodinu. Rozšíření 
vlakového spojení o víkendu na spoj každou hodinu a v pracovní dny s možností každou 
půlhodinu. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí změnu jízdních řádů IDS JMK od 01.07.2022. RO ukládá starostovi 
vyjednat možnosti rozšíření frekvence autobusového i vlakového spojení do obce.  
Hlasování: 5/0/0   

 
04. Žádost společnosti S.O.K. stavební s.r.o. o povolení uzavírky místní komunikace   
Obci byla doručena žádost společnosti S.O.K. stavební, spol. s.r.o., Střítež, Hrotovická –
Průmyslová zóna 162, PSČ 674 01, IČ 25548484 v zastoupení společnosti Signex s.r.o., 
Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344 o povolení uzavírky místní komunikace z důvodu 
realizace přípojek IS na ulici Šlapanická v křižovatce s ul. U Bažantnice. Uzavřený úsek má 
délku 145 m. Objížďka není stanovena. MÚ Šlapanice vydal dne 03.06.2022 veřejnou vyhlášku 
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (přechodné dopravní 
značení). Požadovaný termín přechodné úpravy provozu je od července 2022 do srpna 2022, 
skutečný termín je od 04.07.2022 – 29.07.2022. Přechodná úprava provozu musí být provedena 
jen na nezbytně nutnou dobu. Společnost SIGNEX, spol. s.r.o. provede instalaci dopravního 
značení a je odpovědná za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, jeho udržování, 
úplnost a včasné odstranění. Uzavírka nebude mít vliv na osobní linkovou dopravu, nedojde 
k přemístění zastávek. Obci byly doručeny situace přechodného značení, souhlas PČR a souhlas 
obce. OU Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací, žádá RO o vyjádření 
týkající se místních komunikací v obci Sokolnice.  

Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s uzavírkou pozemní komunikace na ul. Šlapanická dle předložené situace 
přechodného dopravního značení v souvislosti s realizací přípojek IS v křižovatce ul. 
Šlapanická a ul. U Bažantnice. RO schvaluje souhrn podmínek uzavírky, jež jsou uvedeny 
v příloze projednávaného materiálu a musí být při provádění prací dodrženy. Tyto podmínky 
budou též součástí rozhodnutí OÚ Sokolnice, silničně správního úřadu ve věci místních 
komunikací, Komenského 435, 664 52 Sokolnice. 
RO ukládá starostovi do 01.07.2022 zaslat souhlas obce s uzavírkou pozemní komunikace ul. 
Šlapanické a U Bažantnice, vč. podmínek.    
Hlasování: 5/0/0 
 

05. Žádost společnosti S.O.K. stavební s.r.o. o povolení zvláštního užívání komunikace 
ZUK 

Obci byla doručena žádost společnosti S.O.K. stavební, spol. s.r.o., Střítež, Hrotovická – 
Průmyslová zóna 162, PSČ 674 01, IČ 25548484 v zastoupení společnosti Signex s.r.o., 
Holzova 138, 627 00 Brno, IČ 49971344 o povolení zvláštního užívání komunikace ZUK 
pro stavební práce. OÚ Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací, žádá obec 



o vyjádření ve věci povolení zvláštního užívání komunikace ZUK pro stavební práce na 
křižovatce ulic Šlapanická a U Bažantnice v obci Sokolnice.  

Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívání komunikace ZUK pro stavební práce na 
křižovatce ulic Šlapanická a U Bažantnice, dle předložené situace v souvislosti s realizací 
přípojek IS. RO schvaluje souhrn podmínek pro zvláštní užívání komunikace ZUK, jenž jsou 
uvedeny v příloze projednávaného materiálu a musí být při provádění prací dodrženy. Tyto 
podmínky budou též součástí rozhodnutí OÚ Sokolnice, silničně správního úřadu ve věci 
místních komunikací, Komenského 435, 664 52 Sokolnice.  
RO ukládá starostovi do 01.07.2022 zaslat souhlas obce k vydání povolení zvláštního užívání 
komunikace ZUK, vč. podmínek. 
Hlasování 5/0/0 
 
06. Žádost o vyjádření k PD – Šrot Gebeshuber 
Obec obdržela žádost Šrot Gebeshuber o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení 
na k.ú. Sokolnice. 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 v k. ú. Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
  
07. Schválení zadávací dokumentace – cisternová automobilová stříkačka 
Obec připravuje výběrové řízení na pořízení cisternové automobilové stříkačky. Výkon 
zadavatelských činností na této nadlimitní veřejné zakázce zajišťuje (na základě uzavření 
příkazní smlouvy) společnost RTS a.s. 
Tato společnost nyní předložila návrh zadávací dokumentace, kterou tvoří: 
Svazek 1 – Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky 
Svazek 1 příloha č. 1 – Formulář, Krycí list nabídky 
Svazek 2 – Požadavky na kvalifikaci dodavatelů 
Svazek 2 příloha č. 1 – Formulář pro uvedení referenčních zakázek 
Svazek 3 – Obchodní podmínky formou návrhu kupní smlouvy 
Svazek 3 příloha č. 1 – Technická specifikace 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem: 
„JSDH-V1-2022 Pořízení cisternové automobilové stříkačky“. 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu smlouvy o dílo s uchazečem, který bude 
vybrán ve výběrovém řízení. 
RO ukládá tajemnici do 29.07.2022 informovat společnost RTS, a. s., o schválení zadávací 
dokumentace. 
Hlasování: 5/0/0 
 
08. Schválení kupní smlouvy – pan ……………….. 
Na 17. zasedání ZO ze dne 09.06.2022 byl schválen prodej pozemku p.č. 1500 o výměře 
725 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice. RO je nyní předložen návrh kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovité věci mezi obcí Sokolnice „prodávající“ a panem ………………….. 
„kupující“.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nem. věci.   
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.08.2022 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá paní tajemnici informovat pana ………………….. o schválení kupní smlouvy.  
Hlasování: 5/0/0 
 



09. Schválení kupní smlouvy – pan ………………………….. 
Na 17. zasedání ZO ze dne 09.06.2022 byl schválen prodej pozemku p.č. 1491 o výměře 
407 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice. RO je nyní předložen návrh kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovité věci mezi obcí Sokolnice „prodávající“ a panem ……………. 
„kupující“.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci.   
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.08.2022 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá paní tajemnici informovat pana ……………. o schválení kupní smlouvy.  
Hlasování: 5/0/0 
 
10. Schválení kupní smlouvy – paní …………………………… 
Na 17. zasedání ZO ze dne 09.06.2022 byl schválen prodej pozemku p.č. 3008/6 o výměře 
382 m2, zahrada, v k. ú. Sokolnice. RO je nyní předložen návrh kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovité věci mezi obcí Sokolnice „prodávající“ a paní …………………. 
„kupující“.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci.   
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.08.2022 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá paní tajemnici informovat paní …………………………. o schválení kupní 
smlouvy.  
Hlasování: 5/0/0 
 
11. Schválení kupní smlouvy – paní ……………………….. 
Na 17. zasedání ZO ze dne 09.06.2022 byl schválen prodej pozemku p.č. 3008/7 o výměře 
408 m2, zahrada, v k.ú. Sokolnice. RO je nyní předložen návrh kupní smlouvy o převodu 
vlastnictví k nemovité věci mezi obcí Sokolnice „prodávající“ a paní …………….. „kupující“.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci.   
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.08.2022 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá paní tajemnici informovat paní ……………………… o schválení kupní smlouvy.  
Hlasování: 5/0/0 
 

12. Umístění lunaparků při hodech v roce 2023 
Rada obce obdržela žádost pana ……………. o umístění lunaparku v naší obci při tradičních 
hodech v roce 2023. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pozvat na hostování v roce 2023 atrakce pana …………. Prostranství bude 
upřesněno, pravděpodobně se bude jednat o areál bývalých kasáren na ulici Polní. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 22.07.2022 sdělit panu ……………. stanovisko obce 
k hostování v naší obci v roce 2023. 
Hlasování: 5/0/0 
 
13. DPP na zpracování dřeva        
V jarních měsících letošního roku došlo k vykácení dřevin. Nyní je třeba tuto dřevní hmotu 
zpracovat s tím, že obec ji následně hodlá nabídnout k prodeji občanům.       
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP na zpracování dřeva. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 29.07.2022 uzavřít DPP na zpracování dřeva se dvěma 
pracovníky za hodinovou mzdu do 150,- Kč.   
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Schválení smlouvy s JM krajem 



Obec Sokolnice je investorem stavby „Sokolnice, VO Kaštanová“, při níž byla na části 
pozemků ve vlastnictví JM kraje realizována stavba kabelového vedení a sloupů veřejného 
osvětlení. Nyní obec obdržela návrh smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený text a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí a JM 
krajem na stavbu s názvem „Sokolnice, VO Kaštanová“, v rámci níž byla na části pozemků 
ve vlastnictví JM kraje realizována stavba kabelového vedení a sloupů veřejného osvětlení.  
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 22.07.2022 informovat Ing. Maršálkovou z JMK 
o rozhodnutí rady obce.  
RO ukládá starostovi obce do 31.08.2022 uzavřít s JM krajem smlouvu o věcném břemeni 
na stavbu s názvem „Sokolnice, VO Kaštanová“. 
Hlasování: 5/0/0 
 
15. Schválení rozpočtového opatření 
Radě obce byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 03/2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 03/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 15.07.2022 informovat účetní obce o schválení 
rozpočtového opatření č. 03/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 18.07.2022 zveřejnit rozpočtové opatření  
č. 03/2022 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 
 
16. Odpisový plán ZŠ Sokolnice  
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 tajemnici do 29.07.2022 informovat účetní o schválení odpisového plánu ZŠ 
Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
 
17. Odpisový plán MŠ Sokolnice  
Rada obce obdržela návrh na změnu odpisového plánu Mateřské školy Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje navrženou změnu odpisového plánu MŠ Sokolnice. 
RO ukládá tajemnici do 29.07.2022 informovat účetní o schválení odpisového plánu MŠ 
Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
 
18. Údržba zeleně – sekání cyklostezky    
RO obdržela vyžádanou CN od p. Petra Gottvalda, Kpt. Otakara Jaroše 125/10, 628 01 Vyškov 
a CN na údržbu zeleně na cyklostezce Sokolnice – Kobylnice.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje CN na údržbu zeleně od p. Petra Gottvalda, Kpt. Otakara Jaroše 125/10, 628 01 
Vyškov na údržbu cyklostezky Sokolnice – Kobylnice.   
RO ukládá tajemnici do 29.07.2022 odeslat objednávku p. Petrovi Gottvaldovi, Kpt. Otakara 
Jaroše 125/10, 628 01 Vyškov, na údržbu cyklostezky Sokolnice – Kobylnice.   
Hlasování: 5/0/0 
 
19. Schválení návrhu železničního jízdního řádu  
Obec obdržela návrh železničního jízdního řádu pro období 11.12.2022 – 09.12.2023. V obci 
Sokolnice dochází ke změně na lince S2 v úseku Brno–Sokolnice–Telnice, kdy bude o 
víkendech zaveden 60-ti minutový takt.   



Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí návrh železničního jízdního řádu pro období 11.12.2022 – 09.12.2023. 
Hlasování: 5/0/0   
 
20. Odměna řediteli základní školy 
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny řediteli základní školy. Odměna se hradí  
z prostředků KrÚ JM kraje. Před zahájením jednání sdělil pan Tomáš Struška, že je v tomto 
bodě podjatý ve smyslu ustanovení s § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený návrh na odměnu řediteli Základní školy Sokolnice. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 18.07.2022 písemně informovat žadatele o rozhodnutí rady 
obce ve věci přiznání odměny.  
Hlasování: 4/0/0 
   
21. Schválení nájemní smlouvy ZŠ Sokolnice – T-Mobile 
Obec obdržela smlouvu o nájmu části nemovitosti mezi ZŠ Sokolnice, Masarykova 20, 664 52, 
Sokolnice a společností T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4. Jedná se o 
pronájem části střechy a místnost v 1. NP pro umístění zařízení. Tato smlouva nahrazuje 
dosavadní nájemní smlouvu č. 006480-000-00 ze dne 21.04.1999. Nájem se sjednává na dobu 
určitou na 10 let.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou smlouvu o nájmu části nemovitosti č. 103296-000-00 mezi ZŠ 
Sokolnice a společností T-Mobile Czech Republic a.s. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 18.07.2022 informovat žadatele o rozhodnutí rady obce ve 
věci schválení smlouvy o nájmu části nemovitosti mezi ZŠ Sokolnice a společností T-Mobile 
Czech Republic a.s. 
Hlasování: 5/0/0 
 
22. Smlouva o nájmu auly ZŠ Sokolnice 
Obec obdržela smlouvu o nájmu auly školy mezi ZŠ Sokolnice, Masarykova 20, 664 52, 
Sokolnice a paní …………………………………….. na dobu určitou 11.07.2022 – 15.07.2022 
a 18.07.2022 – 22.07.2022, každý pracovní den v čase 08:00 – 15:00.    
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí předloženou smlouvu o nájmu auly ZŠ Sokolnice v termínech 11.07.2022 
– 15.07.2022 a 18.07.2022 – 22.07.2022, každý pracovní den v čase 08:00 – 15:00.   
Hlasování: 5/0/0 
 
23. Smlouva o nájmu nebytového prostoru – učebny 
Obec obdržela smlouvu o nájmu nebytového prostoru – učebny mezi ZŠ Sokolnice, 
Masarykova 20, 664 52 a panem ……………………….na dobu určitou v platností od 
01.01.2022 do 30.06.2022. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí předloženou smlouvu o nájmu nebytového prostoru – učebny Základní 
školy Sokolnice.  
Hlasování: 5/0/0 
 
24. Počet dětí v přípravné třídě ZŠ Sokolnice 
Obec obdržela žádost ZŠ Sokolnice o výjimku z nejnižšího povoleného počtu dětí v přípravné 
třídě. Počet dětí v přípravné třídě se má pohybovat v rozmezí 10-15 dětí. Přijato bylo pouze 8. 
S ohledem na způsob financování ZŠ Sokolnice nepředpokládá, že bude nutné ze strany obce 
hradit zvýšené náklady v souvislosti s nižším počtem přijatých dětí.   
Návrh na usnesení: 



RO schvaluje výjimku z nejnižšího povoleného počtu přijatých dětí v přípravné třídě Základní 
školy Sokolnice, ve které se zřizovatel zavazuje k úhradě veškerých nákladů spojených s nižším 
počtem přijatých dětí.   
RO ukládá tajemnici nejpozději do 18.07.2022 sdělit rozhodnutí obce žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
25. Odstranění nedostatků zjištěných při kontrole – ZŠ Sokolnice 
ZŠ Sokolnice, Masarykova 20, 664 52 Sokolnice informuje RO o odstranění nedostatků 
a nápravných chyb zjištěných kontrolou hospodaření s veřejnými prostředky na ZŠ Sokolnice 
provedené 02.09.– 08.09.2021 společností AUDIT DANĚ spol. s.r.o. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a o přijatých opatřeních.  
Hlasování: 5/0/0 
 
26. Schválení darovací smlouvy – JMK 
Obec Sokolnice realizovala stavbu autobusových zastávek na ulici Brněnská. Na základě 
dohody se SÚS JMK a JMK bude provedeno majetkoprávní vypořádání. JMK předložil ke 
schválení darovací smlouvu. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření darovací smlouvy o bezúplatném předání majetku do vlastnictví 
JMK.      
RO ukládá starostovi nejpozději do 29.07.2022 uzavřít předmětnou smlouvu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
27. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
Obec Sokolnice obdržela smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního 
programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2022“, DT1.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního 
programu „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých 
lyžařských tratí v JMK v roce 2022.      
RO ukládá starostovi nejpozději do 05.08.2022 uzavřít předmětnou smlouvu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
 
 

Čtvrtek  21.července 2022 Zasedání obecní rady 

Úterý 30.srpna 2022 Zasedání obecní rady rozšířené o zástupce výborů a komisí 

Čtvrtek 08. září 2022 Veřejné zasedání ZO 

Čtvrtek 15.září 2022 Zasedání obecní rady 

Pátek 23.září 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 8 – 9 

 

V 10:35 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

 

 

 



Zápis vyhotovila dne 29.06.2022 Klára Sichlerová 

 
 
 
 
Zapsala:   Klára Sichlerová   …………………………. 

 
 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Struška   …………………………. 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek    ……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


