
                         
ZÁPIS 

z 05. schůze rady obce rozšířené o zástupce výborů a komisí, která se konala v úterý 
29.11.2022, v kanceláři starosty obce. Začátek v 18.00 hodin. 
 
 

Přítomni členové rady: 
Jiří Macenauer, Libor Beránek, Alan Faltýnek, Marie Fojtů, Luboš 
Král, Petr Mifek, Jan Parma, Tomáš Struška, Jarmila Šustrová, 
Petr Vaculín, Jiří Zaťko 

Omluven:  
Richard Janoušek, Vladimír Kotolan, Zdeněk Jirgala, Pavel 
Šteffan 

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
V 18:00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Jiří Macenauer. Starosta konstatoval, že je přítomno pět členů rady obce. RO je 
usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. INFORMACE 

01. Veřejná vyhláška – veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Hostěrádky – 
Rešov 
02. Rozhodnutí KÚ JMK, odbor životního prostředí 
03. Oznámení SÚ o zahájení řízení – odstranění části RD, p.č. ………… 
04. Vyrozumění SÚ – o nařízení odstranění stavby p.č. ……..   
  
II. K PROJEDNÁNÍ 

01. Senior taxi 
02. Schválení rozpočtového opatření č. 5 
03. Povolení konání akce výstavy vín – Sokolnický košt 2023 
04. Prodej knihy JIŽNÍ MORAVA krásná – známá, neznámá  
05. Žádost o povolení umístění venkovních vývěsek  
06. Rozpočet obce na rok 2023  
07. Aukční vyhláška – p.č. ……… 
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Jiřího Macenauera. 
Hlasování: 3/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
01. Senior taxi 
Radě obce byla předložena nabídka od společnosti taxi Brno, na zřízení a provozování Senior 
Taxi. Jedná by se o službu, pomocí níž by se občané staršího věku dopravovali do nemocničních 
zařízení, na úřady apod.  
RO tuto službu vnímá jako potřebnou a považuje za vhodné se jí zaobírat. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce přerušuje projednání aktuálně předložené CN na zřízení Senior Taxi. 



RO ukládá tajemnici nejpozději do 31.12.2022 zajistit min. tři CN na provozování Senior taxi 
v obci Sokolnice.  
Hlasování: 3/0/0 
 
02. Schválení rozpočtového opatření 
Radě obce byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 05/2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 05/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 09.12.2022 informovat účetní obce o schválení 
rozpočtového opatření č. 05/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 09.12.2022 zveřejnit rozpočtové opatření  
č. 02/2021 v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Hlasování: 3/0/0 
 
03. Povolení konání akce výstavy vín – Sokolnický košt 2023 
Obec obdržela žádost spolku přátel dobrého vína Sokolnice, o povolení pořádání akce výstavy 
vín „Sokolnický košt 2023", která se bude konat dne 04. 03. 2023 v místní sokolovně, v době 
od 14.00 h do 22.00 h. Odpovědná osoba – Zdeněk Zmrzlý, Podešvova 503, Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje konání akce výstavy vín „Sokolnický košt 2023" dne 04.03.2023 v době od 14.00 
h do 22.00 h v místní sokolovně. 
Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátor výzvu k zajištění řádné pořadatelské 
služby nejen v místě pořádání, ale i v bezprostředním okolí. Úspěšnost této služby může mít 
vliv na případné příští povolení obdobné produkce.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 16.12.2022 informovat pana Zmrzlého o povolení pořádání akce 
„Sokolnický košt", včetně podmínek pro její konání. 
Hlasování: 3/0/0 
 
04. Prodej knihy JIŽNÍ MORAVA krásná - známá, neznámá  
Obec obdržela nabídku od Aero vydavatelství na nákup knihy, kterou si vybral Jihomoravský 
kraj k výročí 1200 let.  Vydavatelství tuto knihu nabízí obcím za zvýhodněnou cenu 590,- Kč. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce neschvaluje nákup knih JIŽNÍ MORAVA krásná – známá, neznámá. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí žadateli.   
Hlasování: 3/0/0 
 
05. Žádost o povolení umístění venkovních vývěsek 
Radě obce byl předložen návrh, aby byly umístěny nové venkovní vývěsky, které by 
informovaly občany obce o pořádání kulturních a společenských akcí. V tomto směru je radě 
obce navrženo, aby nové obecní vývěsky byly umístěny např.: u vjezdu na cyklostezku směrem 
do obce Kobylnice, před obchodní dům na ul. Komenského, dále na budově márnice v areálu 
místního hřbitova. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje umístění nových venkovních vývěsek v této lokalitě. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 31.03.2023 zajistit instalaci nových venkovních vývěsek. 
Hlasování: 3/0/0 
 
06. Rozpočet obce na rok 2023  
Rada projednala návrh rozpočtu na rok 2023. Rada se shodla na dalších úpravách výdajové 
stránky.     
Návrh na usnesení: 



RO schvaluje konečnou podobu návrhu rozpočtu, který bude předložen zastupitelstvu obce 
k projednání a schválení.  
RO ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu nejbližšímu zasedání zastupitelstva.   
RO ukládá tajemnici do 29.11.2022 zveřejnit návrh rozpočtu. 
RO ukládá starostovi do 29.11.2022 zaslat návrh rozpočtu finančnímu výboru  
(v elektronické podobě) k projednání. 
RO žádá finanční výbor, aby do 4.12.2022 zaslal písemné vyjádření k předloženému návrhu 
rozpočtu. 
Hlasování 3/0/0 
 
07. Aukční vyhláška – p.č. …….. 
Obci byla doručena ke zveřejnění aukční vyhláška o konání elektronické aukce prostřednictvím 
elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, dostupného na webových 
stránkách www.nabídkamajetku.cz. Začátek aukce je stanoven na den 06.12.2022 ve 13:00 hod. 
a konec aukce bude dne 07.12.2022 ve 13:00 hod. Předmětem elektronické aukce je nemovitá 
věc – parcela p.č. ……. o výměře ……………, v k. ú. Sokolnice. Nejnižší podání činí 45. 000,- 
Kč a příhoz je stanoven na minimálně 1000,- Kč.  
Návrh na usnesení: 
Rada obce neschvaluje účast na elektronické aukci, kde je nabízena k prodeji parcela č. 
……..o výměře ………. m2. 
Hlasování 3/0/0 
 
III. PŘÍPRAVA VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
Zasedání zastupitelstva se bude konat ve středu 14.12.2022, od 18.00 hod., v aule Základní 
školy Sokolnice, v obci Sokolnice.   
Navržený program zasedání: 
01. Rozpočet obce na rok 2023 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
02. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov 
Rada obce doporučuje předložený návrh usnesení schválit. Hlasování: 3/0/0 
03. Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru  
Rada obce doporučuje vzít vyjádření kontrolního výboru na vědomí. Hlasování: 3/0/0 
 
 

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

Úterý 20. prosince 2022 Zasedání obecní rady  

Středa 14. prosince 2022 Veřejné zasedání ZO 

Úterý 03. ledna 2023 Zasedání obecní rady 

Úterý 17. ledna 2023 Zasedání obecní rady 

Pátek 27.ledna 2023 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 1  (uzávěrka 12.01.2023) 

Úterý  31.ledna 2023 Zasedání obecní rady 

Úterý  14.ledna 2023 Zasedání obecní rady 

 

 
V 21:40 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

 



Zápis vyhotovila dne 29.11.2022 Klára Sichlerová 

 
 
 
 
 
Zapsala:    Klára Sichlerová, v.r. 

 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Jiří Macenauer, v.r. 
 
 
 
 
Starosta obce:              Libor Beránek, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


