
                         
ZÁPIS 

z 03. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 15.11.2022 ve 13.30 hodin.  
 

Přítomni členové rady: 
Vladimír Kotolan, Richard Janoušek, Jiří Macenauer, Libor 
Beránek, Jarmila Šustrová 

Omluven:   

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
Ve 13:30 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
Richard Janoušek. Starosta konstatoval, že je přítomno pět členů rady obce. RO je 
usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Novostavba RD Sokolnice ul. Kadlátky – …………………….  
02. Žádost o vybudování kanalizační vpusti – ………………………….. 
03. Nástavba a stavební úpravy objektu …………………………. 
04. Změna č. 2 územního plánu Sokolnice – prodloužení termínu 
05. Souhlas s uzavírkou, ZUK a DZ – Mohyla míru 2022 
06. Rozpočet obce na rok 2023  
07. Stanovení výše poplatku za komunální odpad  
08. Kalkulace vodného na rok 2023 
09. Kalkulace stočného na rok 2023 
10. Zimní údržba 
11. DPP se členy JSDH         
12. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici …………………, k.ú. Sokolnice.  
13. Místní úprava provozu – Most na ulici Zámecká 
14. Přípojka kNN – ……………………… 
15. Stavba cyklostezky Sokolnice-Kobylnice – úhrada věcných břemen 
16. Referent/ka na úseku územního plánování a stavebního řádu 
17. Navýšení cen za svoz komunálního odpadu  
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Richarda Janouška. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Novostavba RD Sokolnice ul. ………… – ………………… 
Obec obdržela žádost pana …………………………………, v zastoupení Ing. Aleny 
Zajíčkové, Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno, o vyjádření k projektové dokumentaci k akci 
s názvem „Novostavba RD Sokolnice“, na p.č. …………… v k.ú. Sokolnice. Předložená PD 
byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k vyjádření. Návrh není 
v rozporu s navrženými regulativy pro výstavbu v dané lokalitě.  
Návrh na usnesení: 



RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD novostavby RD p.č. …………., na ulici 
…………………, v k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá starostovi vydat souhlas k předmětné PD stavby na p.č. ………………..   
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 25.11.2022 sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Žádost o vybudování kanalizační vpusti – ul. ……….. 
RO je nyní předložena žádost ……………. o vybudování kanalizační vpusti před jeho garáží 
(krajní) a o vybudování chodníku směrem od křižovatky z ulice Padělky k prostoru spodních 
garáží na ulici Na Skalce. Žadatel přikládá fotografie, dle jeho názoru se jedná o nevyhovující 
stav vozovky, z hlediska nedostatečného odtoku dešťové vody, z důvodu chybějící kanalizační 
vpusti. Nejbližší momentální kanalizační vpusti jsou vzdálené od krajní garáže 17 bm a 30 bm. 
RO byla obeznámena s tím, že stavební práce v ul. Na Skalce byly ukončeny. Dle vyjádření 
projektanta i stavbyvedoucího zhotovující firmy je komunikace ve sklonu a nemělo by docházet 
k situaci, že by se dešťová voda shromažďovala před garáží žadatele. Co se týče žádosti 
o zbudování chodníku z ulice Tuřanské ke spodním garážím, není možné stavbu zahájit bez 
příslušné projektové dokumentace, povolení ke stavbě. Navíc tento úsek je v prudkém svahu, 
chodník by musel být řešen schodištěm a zábradlím.  
Návrh na usnesení: 
Rada obce neschvaluje žádost ….……………. na vybudování kanalizační vpusti před jeho 
garáží na ul. ………  
Rada obce neschvaluje žádost pana ……… na zbudování chodníku z ulice Tuřanské ke 
spodním garážím v ul. Na Skalce 
RO ukládá tajemnici do 30.11.2022 sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Nástavba a stavební úpravy objektu …………………… 
Obec obdržela žádost pana ………………….., v zastoupení pana Ing. arch. Ondřeje Víka, 
IČ:04279484, Palackého třída 1104/55, Brno-Královo Pole, o souhlas k celé projektové 
dokumentaci k akci s názvem „Nástavba a stavební úpravy objektu ……..“ na p.č. ………….. 
v k.ú. Sokolnice. Rada obce na své 97. schůzi dne 04.10.2022 schválila část PD týkající se 
parkovacích ploch na ulici ……………... Nyní žadatel předkládá celou projektovou 
dokumentaci. Pan Ing. arch. Matušek ve svém stanovisku sdělil, že nemá případné výhrady 
k aktuálně předložené PD výše uvedené akce.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že funkční náplní objektu bude dle předložené PD v 1.PP skladovací 
a technické prostory, v 1.NP bistro a cukrárna, a ve 2.NP kanceláře. 
RO upozorňuje žadatele, že nebude souhlasit s případnou změnou využití stavby před jejím 
dokončením oproti stávající PD. 
RO požaduje před vydáním souhlasného stanoviska k předložené PD „Nástavba a stavební 
úpravy objektu ……………...“, v k.ú. Sokolnice, aby žadatel doložil bilanci potřeby likvidace 
splaškových vod a její rozdíl oproti původní stavbě a jejímu využití, neboť obec aktuálně 
nedisponuje volnou kapacitou na ČOV. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli nejpozději do 30.11.2022. 
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Změna č. 2 územního plánu Sokolnice – prodloužení termínu 
Radě obce je předložena žádost našeho zpracovatele územního plánu pana Ing. arch. Matuška 
o prodloužení termínu k odevzdání návrhu Změny č. 2 územního plánu Sokolnice, pro společné 
projednání, a to z vážných zdravotních důvodů.  
Návrh na usnesení: 



RO bere na vědomí nedodržení termínu k odevzdání návrhu Změny č.2 územního plánu 
Sokolnice.  
RO žádá, aby Ing. arch. Matušek předložil obci nový časový harmonogram, jenž by reflektoval 
na aktuální rozpracovanost změny ÚP i jeho osobní možnosti, nejpozději do 30.11.2022.  
Hlasování: 5/0/0 
 
05. Souhlas s uzavírkou, ZUK a DZ – Mohyla míru 2022 
Obec obdržela žádost společnosti AusterlitzPro s.r.o., Příkop 4, 602 00 Brno IČ: 25310151 
o souhlas s uzavírkou komunikace ul. Na Lánech, ZUK a dopravního značení z důvodu 
pořádání akce s názvem „Mohyla míru 2022“, a to v termínu 04.12.2022. Odpovědnou osobou 
je paní Irma Konešová, tel. 602 768 666.  
Návrh na usnesení: 
Ro schvaluje žádost společnosti AusterlitzPro s.r.o. o souhlas s uzavírkou komunikace ul. Na 
Lánech, ZUK a DZ z důvodu pořádání akce Mohyla míru 2022 dne 04.12.2022.  
RO ukládá tajemnici do 30.11.2022 informovat společnost AusterlitzPro o povolení této akce.   
Hlasování: 5/0/0 
 
06. Rozpočet obce na rok 2023 
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2023. Navrhovaná výše výdajů převyšuje přepokládané 
příjmy obce v roce 2023. Rada se shodla na úpravě výdajové stránky a uložila starostovi do 
příští schůze rady připravit čistopis těchto změn.   
Návrh na usnesení: 
RO ukládá starostovi nejpozději do 22.11.2022 vyhotovit čistopis návrhu rozpočtu  
na rok 2023 a vložit ho na privátní web. 
Hlasování 5/0/0 
 
07. Stanovení výše poplatku za komunální odpad  
RO se seznámila s aktuálními náklady za likvidaci odpadu v obci Sokolnice v roce 2022 
i s novým ceníkem, na základě kterého společnost SUEZ zvýšila cenu za likvidaci odpadu pro 
naši obec pro rok 2023.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje sazbu poplatku za komunální odpad pro rok 2023 ve výši 750,- Kč  
za osobu. 
Ukládá pí Hrdličkové nejpozději do 30.11.2022 informovat občany prostřednictvím obecních 
médií o stanovené výši poplatku za komunální odpad pro rok 2023.   
Hlasování: 5/0/0 
 
08. Kalkulace vodného na rok 2023 
Vodárenská akciová společnost, a. s. předložila radě obce ke schválení kalkulaci vodného  
na rok 2023. Příprava kalkulace byla mimořádně náročná a zcela se vymykala zvyklostem 
minulých let.  
První příčinou je cena energií. VAS, a.s. tradičně nakupuje elektrickou energii na burze 
prostřednictvím společnosti E.ON. V roce 2021 započal prudký růst cen již koncem prvního 
kvartálu, a tedy se nejevilo výhodné takto drahou energii nakupovat. Změna strategie E.ONu 
směrem k zelené energii pro naši společnost znamenala přistoupit na podmínku realizací 
fotovoltaických projektů, které nám umožnily zůstat klienty tohoto distributora. V letošním 
roce, ve kterém má VAS, a.s. ještě nakoupenou silovou elektrickou energii za výhodnou cenu 
49 EUR / MWh, už však nebylo možné nakoupit energii vůbec, následně se trh s energiemi 
zhroutil a situaci řeší celá evropská politická reprezentace. Pro vodárenství je nyní cena 
zastropena na ceně 200 EUR / MWh, což je čtyřnásobek letošní ceny v kalkulacích vodného a 
stočného. 
Druhou příčinou je míra inflace, která zasáhla naši ekonomiku a jejíž hodnota dosáhne 
v letošním roce téměř pětinásobku hodnoty loňského roku. V nákladech se projevuje ve všech 



položkách. Zvýšené náklady hradí VAS, a.s. už v průběhu celého letošního roku, protože 
kalkulace byla vytvořena v listopadu 2021 a inflační vývoj nebyl znám. Stejně tak se v průběhu 
příštího roku projeví další měsíční nárůsty, které bude VAS, a.s.  nucena krýt z výnosů vodného 
a stočného. V některých důležitých oblastech, jakými jsou chemikálie, doprava, služby apod., 
zaznamenává aktuálně růst vysoko nadinflační. 
Významným faktorem cenotvorby je predikce výkonů, tedy objemu předpokládané fakturované 
vody pitné a odpadní. V atmosféře obecné ekonomické nejistoty, společenské výzvy k úsporám 
a předpokládanému útlumu ekonomického růstu, případně mírné recesi, lze předpokládat 
pokles spotřeby vody. V kalkulacích se omezují pouze na zmrazení hodnot výkonů z kalkulací 
2022 a doufají, že k propadu nedojde. Jedná se o mírné riziko. 
Kalkulace, která byla Radě obce předložena, splňuje předpoklad, že cena pokryje 
předpokládané náklady provozování v roce 2023. Současně VAS, a.s. předpokládá, že odběr 
vody nepoklesne. Na straně nájemného předpokládají jednak potřebu na obnovu inframajetku, 
ale především staví cenu na úroveň ceny Svazku Šlapanicko. Důvodem je plánovaná realizace 
významného projektu „Odkanalizování 15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV Brno-
Modřice“, jenž bylo s vedením každé zúčastněné obce v uplynulém období projednáno. 
V letošním roce se zástupci VAS, a.s. a BVK, zabývali podrobným posouzením projektu 
s ohledem na kapacity ČOV Modřice. Kladné doporučení je nyní podkladem souhlasného 
stanoviska BVK. Projekt je tedy na prahu spuštění prvního stupně projektové dokumentace. 
K tomu bude zapotřebí všeobecného souhlasu všech obcí s projektem. Jeho nositelem by 
v ideálním případě měl být Svazek vodovodů a kanalizací Šlapanicko, který již čerpal dotační 
prostředky několika významných staveb a má v této oblasti cenné zkušenosti. Zúčastněné obce 
by se pak staly jeho členskými obcemi. Prvním předpokladem takového společného postupu je 
jednotná cena, která se odráží v kalkulaci.  
VAS, a.s. sděluje, že obdobným způsobem posoudily kalkulace vodného a stočného i ostatní 
svazky obcí na okrese Brno-venkov a realizují obdobnou regionální cenu, která pokrývá 
přibližně 70 % obyvatel našeho okresu. 
Návrh usnesení: 
RO přerušuje projednávání tohoto bodu za účelem doplnění podkladů od společnosti VAS, a.s.  
RO ukládá starostovi zajistit osobní účast ředitele společnosti VAS, a.s., divize Brno-venkov, 
pana Ing. Ivana Vavra, na jednání rady obce.   
Hlasování: 5/0/0 
 
09. Kalkulace stočného na rok 2023 
Vodárenská akciová společnost, a. s. předložila radě obce ke schválení kalkulaci stočného na 
rok 2023. Příprava kalkulace byla mimořádně náročná a zcela se vymykala zvyklostem 
minulých let.  
První příčinou je cena energií. VAS, a.s. tradičně nakupuje elektrickou energii na burze 
prostřednictvím společnosti E.ON. V roce 2021 započal prudký růst cen již koncem prvního 
kvartálu, a tedy se nejevilo výhodné takto drahou energii nakupovat. Změna strategie E.ONu 
směrem k zelené energii pro naši společnost znamenala přistoupit na podmínku realizací 
fotovoltaických projektů, které nám umožnily zůstat klienty tohoto distributora. V letošním 
roce, ve kterém má VAS, a.s. ještě nakoupenou silovou elektrickou energii za výhodnou cenu 
49 EUR / MWh, už však nebylo možné nakoupit energii vůbec, následně se trh s energiemi 
zhroutil a situaci řeší celá evropská politická reprezentace. Pro vodárenství je nyní cena 
zastropena na ceně 200 EUR / MWh, což je čtyřnásobek letošní ceny v kalkulacích vodného 
a stočného. 
Druhou příčinou je míra inflace, která zasáhla naši ekonomiku a jejíž hodnota dosáhne 
v letošním roce téměř pětinásobku hodnoty loňského roku. V nákladech se projevuje ve všech 
položkách. Zvýšené náklady hradí VAS, a.s. už v průběhu celého letošního roku, protože 
kalkulace byla vytvořena v listopadu 2021 a inflační vývoj nebyl znám. Stejně tak se v průběhu 
příštího roku projeví další měsíční nárůsty, které bude VAS, a.s.  nucena krýt z výnosů vodného 



a stočného. V některých důležitých oblastech, jakými jsou chemikálie, doprava, služby apod., 
zaznamenává aktuálně růst vysoko nadinflační. 
Významným faktorem cenotvorby je predikce výkonů, tedy objemu předpokládané fakturované 
vody pitné a odpadní. V atmosféře obecné ekonomické nejistoty, společenské výzvy k úsporám 
a předpokládanému útlumu ekonomického růstu, případně mírné recesi, lze předpokládat 
pokles spotřeby vody. V kalkulacích se omezují pouze na zmrazení hodnot výkonů z kalkulací 
2022 a doufají, že k propadu nedojde. Jedná se o mírné riziko. 
Kalkulace, která byla Radě obce předložena, splňuje předpoklad, že cena pokryje 
předpokládané náklady provozování v roce 2023. Současně VAS, a.s. předpokládá, že odběr 
vody nepoklesne. Na straně nájemného předpokládají jednak potřebu na obnovu inframajetku, 
ale především staví cenu na úroveň ceny Svazku Šlapanicko. Důvodem je plánovaná realizace 
významného projektu „Odkanalizování 15 obcí jižně od Brna na centrální ČOV 
Brno- Modřice“, jenž bylo s vedením každé zúčastněné obce v uplynulém období projednáno. 
V letošním roce se zástupci VAS, a.s. a BVK, zabývali podrobným posouzením projektu 
s ohledem na kapacity ČOV Modřice. Kladné doporučení je nyní podkladem souhlasného 
stanoviska BVK. Projekt je tedy na prahu spuštění prvního stupně projektové dokumentace. 
K tomu bude zapotřebí všeobecného souhlasu všech obcí s projektem. Jeho nositelem by 
v ideálním případě měl být Svazek vodovodů a kanalizací Šlapanicko, který již čerpal dotační 
prostředky několika významných staveb a má v této oblasti cenné zkušenosti. Zúčastněné obce 
by se pak staly jeho členskými obcemi. Prvním předpokladem takového společného postupu je 
jednotná cena, která se odráží v kalkulaci.  
VAS, a.s. sděluje, že obdobným způsobem posoudily kalkulace vodného a stočného i ostatní 
svazky obcí na okrese Brno-venkov a realizují obdobnou regionální cenu, která pokrývá 
přibližně 70 % obyvatel našeho okresu. 
Návrh usnesení: 
RO přerušuje projednávání tohoto bodu za účelem doplnění podkladů od společnosti VAS, a.s.  
RO ukládá starostovi zajistit osobní účast ředitele společnosti VAS, a.s., divize Brno-venkov, 
pana Ing. Ivana Vavra, na jednání rady obce.   
Hlasování: 5/0/0 
 
10. Zimní údržba    
RO obdržela vyžádanou CN od p. …………………………….., na zimní údržbu komunikací.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje CN na zimní údržbu komunikací od ……………………………………………. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 25.11.2022 poslat objednávku ………………., na zimní údržbu 
komunikací.   
Hlasování: 5/0/0 
 
11. 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 tajemnici uzavřít dohody o provedení práce se členy JSDH nejpozději  
do 30.11.2022.  
Hlasování: 5/0/0 
 
12. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici ……………, k.ú. Sokolnice.  
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 25.05.2022 žádost ……………………, zastoupená Ing. Alenu Zajíčkovou, 
Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno. Žádost je evidována pod čj. OUSO/…………./2022.  



Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. … v k.ú. Sokolnice 
k místní komunikaci v ulici …………., která se nachází na pozemku p.č. …………. v k.ú. 
Sokolnice, zřízením sjezdu. 
Ke kladnému vyřízení je třeba souhlasu obce Sokolnice, jako vlastníka místní komunikace 
v ulici na Výhoně, k.ú. Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce souhlasí, jako vlastník místní komunikace v ulici ……….., s připojením sousední 
nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. ………….) zřízením 
sjezdu k této komunikaci na ulici .  
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.11.2022 zaslat (Obecnímu úřadu Sokolnice, 
silničnímu správnímu úřadu ve věci místních komunikací) souhlas obce s připojením sousední 
nemovitosti (plánovaná novostavba rodinného domu na pozemku p.č. ………) zřízením sjezdu  
k místní komunikaci na ulici ………..  
Hlasování: 5/0/0  
 
13. Místní úprava provozu – most na ulici Zámecká 
Obec obdržela žádost od společnosti Viapont s.r.o., Vodní 13, 602 00 Brno, o vyjádření k místní 
úpravě provozu na pozemní komunikaci na ulici Zámecká a Kobylnická v obci Sokolnice. 
V rámci přípravy projektu investičního záměru byla v roce 2020 provedena hlavní prohlídka 
mostu na ulici Zámecká přes potok Říčka, díky níž byla stanovena normální zatížitelnost mostu 
12 t a výhradní zatížitelnost na 30 t. V roce 2022 byla v rámci projektu provedena mimořádná 
prohlídka, která ohodnotila stavební stav mostu na stupeň VI – „Velmi špatný” a snížila jeho 
výhradní zatížitelnost na 24 t. Z tohoto důvodu je nutné osadit svislé dopravní značení B13 (12 
t) s dodatkovou tabulkou E13 s textem „Jediné vozidlo na mostě 24 t“. Značky budou umístěny 
na ulici Zámecká před mostem, současně budou na ulici Kobylnická osazeny značky B 13 (12 
t) s E 7b – směrová šipka.           
Návrh na usnesení: 
Rada obce schvaluje úpravu dopravního značení na ulici Zámecká a Kobylnická v k.ú. 
Sokolnice.  
Rada obce ukládá starostovi do 30.11.2022 vydat souhlas k místní úpravě provozu na pozemní 
komunikaci na ulici Zámecká a Kobylnická.  
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Přípojka kNN – …………….. 
RO byla předložena žádost společnosti MOPRE s.r.o. o vyjádření k PD ke stavbě s názvem: 
„Sokolnice, úprava přip. kNN, ……………..“ pro územní souhlas. Jedná se o realizaci 
připojení distribuční soustavy nízkého napětí ze stávajícího venkovního vedení pro žadatele na 
pozemku p.č. ………….  Dále společnost předkládá návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene 
č.: HO-001030078628/001-MOPR.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-
001030078628/001-MOPR mezi obcí a společností MOPRE. s.r.o.  
RO ukládá starostovi do 30.11.2022 vydat souhlas k předmětné PD.  
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 30.11.2022 informovat společnost MOPRE s.r.o. 
o schválení smlouvy číslo HO-001030078628/001-MOPR. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.11.2022 uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 
HO-001030078628/001-MOPR. 
Hlasování: 5/0/0 
 
15. Stavba cyklostezky Sokolnice-Kobylnice – úhrada věcných břemen 
Radě obce byla předložena žádost DSO Šlapanicka o schválení úhrady mimořádného členského 
příspěvku obce na výdaje související se stavbou cyklostezky Sokolnice – Kobylnice. DSO 
Šlapanicko obdržel návrh smlouvy o zřízení služebnosti, která se týká věcných břemen na 
stavbě cyklostezek na Šlapanicku (I. etapa) ve prospěch Povodí Moravy. K zaměření a výpočtu 



záboru pozemků věcným břemenem došlo až v roce 2022 na základě požadavku Povodí 
Moravy s.p., a proto nebylo možné tuto záležitost zahrnout do vyúčtování dotace po skončení 
akce. Na k. ú. Sokolnice připadá zábor 165,7 m2. Podle smlouvy mezi DSO Šlapanicko 
a Povodím Moravy je výše jednorázové úplaty stanovena na 74,50 Kč/m2, celkem tedy 33.808 
Kč bez DPH. Podíl obce Sokolnice, stanovený na základě podílu plochy záboru, činí 14 936,98 
Kč vč. DPH. Úhrada by byla vypořádána formou mimořádného členského příspěvku, splatného 
v roce 2022. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce Sokolnice schvaluje mimořádný členský příspěvek obce na výdaje související se 
stavbou cyklostezek na území Šlapanicka ve výši 14 936,98 Kč. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 30.11.2022 sdělit rozhodnutí RO žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
16. „Referent/ka na úseku územního plánování a stavebního řádu 
V návaznosti na dřívější usnesením rady obce, bylo vyhlášeno, v souladu s § 7 zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici „Referent/ka na úseku územního 
plánování a stavebního řádu obecního úřadu Sokolnice. Ve stanoveném termínu obdržela obec 
dvě přihlášky. Jedna přihláška byla vyřazena s ohledem na skutečnost, že uchazečka nemá 
trvalý pobyt v České republice, tudíž nesplnila požadavky dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. 
Výběrová komise zasedla dne 14.11.2022, doporučila přijmout na tuto pozici ……………….. 
Návrh na usnesení: 
RO ukládá tajemnici do 30.11.2022 uzavřít pracovní poměr na pozici „Referent/ka na úseku 
územního plánování a stavebního řádu Sokolnice“ s paní …………… a stanovit jí plat 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a 
příslušným nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, v platném znění. 
RO ukládá tajemnici zajistit vše potřebné pro zdárný výkon činnosti referentky SÚ. 
Hlasování: 5/0/0 
 
17. Navýšení cen za svoz komunálního odpadu  
Obec obdržela od společnosti Recovera využití zdrojů a.s., Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 
2 – VINOHRADY, IČO: 25638955 informace a odůvodnění ve věci úpravy cen za poskytované 
služby pro rok 2023. Ceny na příští rok se odvíjejí od aktuální situace na trhu, která je nestabilní 
a velmi špatná. Cenu pro příští rok nejvíce ovlivňuje nárůst pohonných hmot a energií v tomto 
roce. Dochází i k navyšování cen na koncových zařízeních, mzdových nákladů a celkovému 
nárustu cen. Pro příští rok se ceny upravují dle předpokladu míry inflace 15 % variantně dle 
typu odpadů a dopravy.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí informace a odůvodnění ve věci úpravy cen za poskytované služby pro rok 
2023. 
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: 5/0/0 
 
 

Pátek  25. listopadu 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 11  (uzávěrka 10.11.2022) 

Úterý 29.listopadu 2022 Zasedání obecní rady rozšíření o zástupce výborů a komisí 

Středa 14.prosince 2022 Veřejné zasedání ZO 

Pátek  16. prosince 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 12  (uzávěrka 01.12.2022) 

Úterý 20.prosince 2022 Zasedání obecní rady 

 

V 16:45 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis vyhotovila dne 15.11.2022 Klára Sichlerová 

 
 
Zapsala:    Klára Sichlerová, v.r. 

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


