
                         
ZÁPIS 

z 06. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 20.12.2022 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 byla zvolena  
paní Jarmila Šustrová. Starosta konstatoval, že je přítomno pět členů rady obce. RO je 
usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. CN ulice Polní – kabelové rozvody VO a MR 
02. Schválení CN radiostanic (RDST) pro JSDH Sokolnice 
03. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici U Cihelny – Auto Balvin Invest, s.r.o. 
04. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici U Cihelny – …………………… 
05. Novostavba RD Sokolnice, ………………………….. 
06. Žádost o souhlas se zapůjčením klubovny SDH 

07. Nabídka ke koupi pozemků na p.č. ……… 
08. Munipolis – systém pro komunikaci s občany 
09. Změna č. 2 ÚP Sokolnice 
10. Smlouva o dílo – splašková kanalizace ul. Mlýnisko 
11. Pouštění koled na Štědrý den 
12. ZUK, vodovodní a kanalizační přípojka – ……………… 
13. Finanční dar pro ZŠ Sokolnice 
14. Uzavření DPP s ……………………………… 
15. DPP – technická výpomoc při pořádání kulturních akcí 
16. DPP – příprava adventní výstavy 
17. Ples ZŠ Sokolnice  
18. Odměny členům SPOZ 
19. Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice 
20. Sokolnice NN …………… K2931 
21. Vodovodní a kanalizační přípojka - ……………………….. 
22. Vyjádření – rekonstrukce ul. U Cihelny 
23. Dodatek č. 19 ke smlouvě s VAS, a.s.    
24. Přístavba ZŠ Sokolnice 
25. Nástavba MŠ Sokolnice 
26. Přechod do verze Ginis express SQL 
27. Nástavba a stavební úpravy objektu ……………………..  
28. Oprava pomníku padlých – smlouva o dílo 
29. Žádost – kácení dřevin, …………….. 
30. Výpověď příkazní smlouvy  
 
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 



Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu paní Jarmilu Šustrovou. 
Hlasování: 5/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. CN ulice Polní – kabelové rozvody VO a MR 
Radě obce byla předložena cenová nabídka na realizaci akce s názvem: „Sokolnice, ul. Polní – 
kabelové rozvody veřejného osvětlení a místního rozhlasu“ od společnosti Enorm, a.s., 
Medkova 6, 627 00, Brno, v rámci které dojde k zokruhování VO a MR mezi ulicemi V. Haňky,  
Polní a Na Padělkách.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje cenovou nabídku na realizaci kabelových rozvodů veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu na ulici Polní v celkové výši 98. 360,- Kč bez DPH.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli. 
RO ukládá tajemnici zaslat nejpozději do 20.01.2023 objednávku na realizaci kabelových 
rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ulici Polní.  
Hlasování: 5/0/0 
 
02. Schválení CN radiostanic (RDST) pro JSDH Sokolnice 
Rada obce na svém 89. zasedání RO dne 12.05. 2022 schválila nákup vybavení - radiostanic do 
nové cisternové automobilové stříkačky, jenž obec plánuje pořídit. Nyní bylo obci sděleno, že 
není možné objednávku vyřídit s ohledem na skutečnost, že tento typ radiostanic není k dostání. 
Proto byla RO předložena nová cenová nabídka od společnosti DCom, spol. s r.o., IČ 620 
24 302, Kšírova 504/32, 619 00 Brno, na nákup 6 ks radiostanic, antén, akumulátorů a nabíječe, 
v celkové výši 67.389,74 Kč vč. DPH.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje CN společnosti Dcom, spol. s.r.o. na nákup radiostanic, antén, akumulátorů 
a nabíječe, za cenovou nabídku ve výši 67.389,74 Kč vč. DPH. 
RO ukládá tajemnici do 30.12.2022 zaslat společnosti objednávku na nákup 6 ks radiostanic, 
antén, akumulátorů a nabíječe. 
Hlasování: 5/0/0 
 
03. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici U Cihelny – Auto Balvin Invest, s.r.o. 
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel dne 22.11.2022 žádost společnosti Auto Balvin Invest, s.r.o., U červeného mlýna 570/3, 
Ponava, 612 00 Brno, v zastoupení Ing. Radka Hakla, Sušilova 1392/88, 664 51 Šlapanice. 
Žádost je evidována pod čj. OUSO/3976/2022.  
Jedná se o povolení připojení sousední nemovitosti na pozemku p.č. ……… v k.ú. Sokolnice 
k místní komunikaci v ulici U Cihelny, 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 U Cihelny, k.ú. Sokolnice a kladné závazné stanovisko PČR, které doposud SSÚ 
neobdržel. Radě obce se proto navrhuje, aby žádost byla projednána až po vyjádření Policie 
ČR. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce přerušuje projednávání této žádosti s ohledem na skutečnost, že doposud neobdržela 
kladné stanovisko PČR.  
RO ukládá tajemnici předložit žádost radě obce poté, až Policie ČR vydá kladné stanovisko 
k zamýšlenému záměru. 
Hlasování: 5/0/0  
 
04. Připojení sjezdu na místní komunikaci v ulici …………. …………………. 



Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice, 
obdržel žádost ………………………………………………………………………………, 
v zastoupení Ing. Radka Hakla, Sušilova 1392/88, 664 51 Šlapanice. 
Žádost je evidována pod čj. OUSO/3975/2022. Jedná se o povolení připojení sousední 
nemovitosti na pozemku p.č. …. v k.ú. Sokolnice k místní komunikaci v ulici U Cihelny, 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 U Cihelny, k.ú. Sokolnice a kladné závazné stanovisko PČR, které doposud SSÚ 
neobdržel. Radě obce se proto navrhuje, aby žádost byla projednána až po vyjádření Policie 
ČR. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce přerušuje projednávání této žádosti s ohledem na skutečnost, že doposud neobdržela 
kladné stanovisko PČR.  
RO ukládá tajemnici předložit žádost radě obce poté, až Policie ČR vydá kladné stanovisko 
k zamýšlenému záměru. 
Hlasování: 5/0/0  
 
05. Novostavba RD Sokolnice, ……………….. 
Obec obdržela žádost ……………………., o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení 
na novostavbu RD na pozemku …………., k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla zaslána 
zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k posouzení. Aby bylo možné se stavbou 
souhlasit, je nutné dodržet vzdálenost stavby od hranice pozemku. V neposlední řadě byla RO 
upozorněna, že celková zastavěnost stavebního pozemku včetně zpevněných ploch je cca 47%. 
Návrh na usnesení: 
RO nevydává souhlasné stanovisko s předmětnou PD s ohledem na skutečnost, že není 
dodržena vzdálenost stavby od hranice pozemku a zastavěnost stavebního pozemku včetně 
zpevněných ploch je cca 47%.   
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 5/0/0  
 
06. Žádost o souhlas se zapůjčením klubovny SDH 
RO obdržela žádost o zapůjčení klubovny SDH Sokolnice ve dnech 31.12.2022-01.01.2023 
zastupiteli panu Alanu Faltýnkovi k příležitosti oslavy konce roku.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje zapůjčení klubovny SDH v prostorách hasičské zbrojnice ve dnech 31.12.2022-
01.01.2023. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři výzvu k zajištění 
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. 2022 sdělit žadateli souhlas se zapůjčením klubovny SDH 
ve dnech 31.12.2022-01.01.2023. 
Hlasování: 5/0/0  
 
07. Nabídka ke koupi pozemků na p.č. ………….. 
Obci byla doručena nabídka od společnosti 1.česká realitní s.r.o., Sokolovská 131/86, 186 00, 
Praha 8, na prodej pozemků na p.č. ….., v k. ú. Sokolnice. Jedná o parcelu o výměře 1943 m2 
za celkovou cenu 340. 025,- Kč.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí nabídku ke koupi pozemků na p.č. …….  
RO nedoporučuje ZO koupi pozemků na p.č. ………, v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá starostovi zařadit tento bod na nejbližší projednání ZO Sokolnice.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli. 
Hlasování: 5/0/0  
 
08. Munipolis – systém pro komunikaci s občany 



Obec obdržela nabídku od společnosti Munipolis s.r.o., Londýnské náměstí 886/4, Štýřice 639 
00, na rozšíření poskytnutí služby – systému pro komunikaci s občany, tkz. Mobilní rozhlas, 
kterou již naši občané mohou využívat. Jedná se o moderní aplikaci, propojenou s webovými 
stránkami obce. Veškeré informace z webových stránek jsou zobrazeny v telefonech občanů 
Sokolnic. Rozšíření systému by umožňovalo přímou komunikaci do telefonů občanů přes SMS 
zprávy, e-maily, či zprávy do aplikace, resp. další technické výhody. Toto rozšíření stávajících 
služeb by obec stálo 1495,- Kč měsíčně. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje nabídku na rozšíření poskytnutí služby Munipolis od společnosti Munipolis, s.r.o.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 2/2/1 – usnesení nebylo přijato 
 
09. Změna č. 2 ÚP Sokolnice 
Zpracovatel územního plánu obce Sokolnice pan Ing. arch. Matušek poskytl informaci RO 
o vývoji změny územního plánu č.2 Sokolnice. Na MěÚ Šlapanice byl dohodnut termín 
odevzdání návrhu pro společné projednání na den 02.12.2022. V průběhu ledna by měl být 
vypsán termín společného projednání s dotčenými orgány, do konce 3/2023 zapracování 
případných připomínek a následné zveřejnění návrhu před projednáním s veřejností. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí sdělení pana Ing. Arch. Matuška.  
Hlasování: 5/0/0  
 
10. Smlouva o dílo – splašková kanalizace ul. Mlýnisko 
Ulice Mlýnisko je aktuálně poslední ulicí, kde není rozdělena splašková a dešťová kanalizace     
v naší obci. RO nechala zpracovat PD na oddělení splaškové a dešťové kanalizace v této ulici 
i v návaznosti na přípravu výstavby polyfunkčního domu a bytových domů v místě bývalého 
zdravotního střediska. Nyní je předložen společností VAS a.s., Soběšická 820/156, 638 00, 
Brno-Lesná, návrh smlouvy o dílo na realizaci – oddělení jednotlivých větví kanalizace. 
Návrh na usnesení:  
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo na zbudování oddílné dešťové a splaškové 
kanalizace v ul. Mlýnisko v obci Sokolnice.   
RO ukládá starostovi uzavřít do 20.01.2023 smlouvu mezi obcí Sokolnice a Vodárenskou 
akciovou společností, a.s. Brno, Soběšická 820/156, 638 00, Brno-Lesná.  
Hlasování: 5/0/0  
 
11. Pouštění koled na Štědrý den         
Pravidelně na Štědrý den pouští obec, v době od 15.00 do 16.00 h, v místním rozhlase, koledy. 
I pro tento rok je předložen návrh na zachování této tradice.  
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 zajistit rozhlasový přenos koled na Štědrý den v době od 15.00 do 
16.00 h.   
Hlasování: 5/0/0 
 
12. ZUK - vodovodní a kanalizační přípojka – …………… 
Majitelka rodinného domu ……………………., požádala SSÚ o zvláštní užívání komunikace 
a na uložení IS. OÚ Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací, žádá obec o 
vyjádření ve věci povolení zvláštního užívaní komunikace ZUK pro umístění inženýrských sítí 
na ulici ………………………………..  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s navrženou trasou vodovodní přípojky a kanalizačních přípojek do rodinného 
domu na pozemku p.č. …….  na ulici ……….. za předpokladu, že kontrolní šachta splaškové 
kanalizační přípojky a vodoměrná šachta bude umístěna mimo pozemek obce. 



RO souhlasí s připojením rodinného domu na pozemku p.č …………… na ulici …….. na 
vodovodní řad. 
RO souhlasí s připojením rodinného domu na pozemku p.č ………. na ulici …….. na 
kanalizační řad splaškové kanalizace. 
RO souhlasí s připojením rodinného domu na pozemku p.č ……………. na ulici …… na 
kanalizační řad dešťové kanalizace s tím, že přípojka bude sloužit jako přepad z akumulační 
nádrže. 
RO souhlasí s vydáním povolení ZUK pro umístění IS na p.č. ………………. v k. ú. Sokolnice. 
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 pí Hrdličkové do 30.01.2023 zaslat souhlas obce k vydání povolení zvláštního 
užívání komunikace ZUK, vč. podmínek a změny termínu realizace. 
Hlasování: 5/0/0 
 
13. Finanční dar pro ZŠ Sokolnice 
RO je předložena darovací smlouva o poskytnutí finančního daru na činnost školy od 
společnosti Cyrmex, s.r.o., Borky 608, 664 52 Sokolnice, v celkové výši 30. 000,- Kč 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření darovací smlouvy mezi ZŠ Sokolnice a společností Cyrmex, s.r.o., 
Borky 608, 664 52, Sokolnice.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
14. DPP s ……………….. 
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění ……………, která vede kroniku naší obce. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP s …………………………. dle návrhu. 
RO ukládá paní tajemnici nejpozději do 30.01.2023 uzavřít DPP s …………………………..  
Hlasování: 5/0/0 
 
15. DPP – technická výpomoc při pořádání kulturních akcí 
Radě obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce na technickou výpomoc 
při pořádání kulturních akcí s …………………………………………………………………..  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na technickou výpomoc při 
pořádání kulturních akcí s ………………………………………………………………………. 
RO ukládá tajemnici do 20.01.2023 uzavřít DPP na technickou výpomoc při pořádání 
kulturních akcí. 
Hlasování: 5/0/0 
 
16. DPP – příprava adventní výstavy 
Obec se letos rozhodla uspořádat adventní výstavu v kapličce na návsi v k.ú. Sokolnice. Radě 
obce byl předložen návrh na uzavření dohody o provedení práce s ……………, …………., na 
přípravu adventní výstavy v k.ú. Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené dohody o provedení práce na přípravu adventní 
výstavy s ………………………………………………………………………………  
RO ukládá tajemnici do 20.01.2023 uzavřít DPP na přípravu adventní výstavy v kapličce v k.ú. 
Sokolnice. 
Hlasování: 4/0/0 
Pan starosta v tomto bodě nehlasoval.  
  



17. Ples ZŠ Sokolnice  
ZŠ Sokolnice požádala o povolení uspořádat „Ples ZŠ Sokolnice“ dne 13.01.2023 v době 
od 20.00 – 02.00 h. Současně bylo požádáno o věcný dar do tomboly ve výši 2000,- Kč. 
14.01.2023 pořádá ZŠ dětský ples a diskotéku pro děti a mládež, zároveň tedy žádá také o věcný 
dar do tomboly v hodnotě 1000,- Kč.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořádání plesu Základní školy Sokolnice dne 13.01.2023 v době od 20.00 – 02.00 
h. Současně s kladným stanoviskem obce obdrží organizátoři 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 schvaluje věcný dar do tomboly ve výši 2000,- Kč. 
RO schvaluje věcný dar do tomboly ve výši 1000,- Kč.  
RO ukládá tajemnici do 06.01.2023 informovat ZŠ Sokolnice o povolení plesu, včetně 
podmínek pro jeho konání. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 06.01.2023 zveřejnit termín konání plesu na úřední desce 
v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
18. Odměny členům SPOZ 
Radě obce byl předložen návrh na finanční ocenění členů SPOZ Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje odměny členům SPOZ Sokolnice dle návrhu.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 uzavřít DPP s členy SPOZ Sokolnice.  
Hlasování 5/0/0 
 
19. Žádost o přiznání odměny řediteli ZŠ Sokolnice 
Rada obce obdržela návrh na schválení odměny řediteli základní školy ve výši jednonásobku 
jeho měsíčního platu, který mu v současnosti náleží za výkon funkce ředitele Základní školy 
Sokolnice. 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 tajemnici do 20.01.2023 informovat ředitele ZŠ o schválení odměny.  
Hlasování: 5/0/0   
 
20. Smlouva o smlouvě budoucí VB - Sokolnice NN …………………….. 
Obec obdržela žádost společnosti Eling CZ, s.r.o., o vyjádření k územnímu rozhodnutí pro 
stavbu vedenou pod názvem: „Sokolnice NN ………….“. K žádosti je přiložen návrh na 
uzavření o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního 
zařízení mezi obcí Sokolnice a společností Eling CZ, s.r.o. 
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k projektové dokumentaci akce s názvem: „Sokolnice NN ………..“. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 20.01.2023 vydat souhlas k předmětné stavbě. 
RO schvaluje text a uzavření SoSb. se společností Eling CZ, s.r.o. Střelnice 2797/22a, 628 00 
Brno. 
RO ukládá starostovi uzavřít návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 
společností Eling CZ, s.r.o. 
RO ukládá tajemnici sdělit nejpozději do 20.01.2023 rozhodnutí žadateli. 
 
21. Vodovodní a kanalizační přípojka- …………………………. 
Obci byla doručena žádost o souhlas s umístěním vodovodní a kanalizační splaškové přípojky 
pro stávající RD v …………….., v k.ú. Sokolnice. Investorem je ……………………, 
……………. Majitelka rodinného domu také požádala SSÚ o zvláštní užívání komunikace na 
uložení IS. OÚ Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací, žádá obec o 



vyjádření ve věci povolení zvláštního užívaní komunikace ZUK pro umístění inženýrských sítí 
a pro umístění IS na ulici ……………………………., v k. ú. Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s navrženou trasou vodovodní přípojky a kanalizační přípojky do rodinného domu 
na pozemku p.č. ………., na ulici ……………………, v k.ú. Sokolnice za předpokladu, že 
kontrolní šachta splaškové kanalizační přípojky bude umístěna mimo pozemek obce. 
Obec nepožaduje doložení opravené projektové dokumentace, tato bude doložena pro potřeby 
SÚ.  
RO souhlasí s připojením rodinného domu na pozemku p.č …. na ulici …… na vodovodní řad. 
RO souhlasí s vydáním povolení ZUK pro umístění IS na p.č.  … na ulici ulička, v k. ú. 
Sokolnice. 
RO ukládá pí Hrdličkové do 30.01.2023 zaslat souhlas obce k vydání povolení zvláštního 
užívání komunikace ZUK, vč. podmínek a změny termínu realizace. 
Hlasování: 5/0/0 
 
22. Vyjádření – rekonstrukce ul. U Cihelny 
Obci bylo doručeno vyjádření k rekonstrukci ul. U Cihelny, jenž bylo již dříve projednáváno 
RO. Společnosti JUKO Petfood, Auto BALVIN INVEST, s.r.o., Cementárna Maloměřice, 
s.r.o., Autodoprava Matějka, s.r.o. a SVIPP, s.r.o. uvedli, že trvají na své původní nabídce na 
spoluúčasti při realizaci rekonstrukce ulice u Cihelny v roce 2023. 
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí vyjádření komerčních subjektů.  
Hlasování: 5/0/0 
   
23. Dodatek č. 19 ke smlouvě s VAS, a.s.    
Společnost VAS, a.s., Soběšická 820/156, 638 00, Brno, předložila Dodatek č. 19 ke smlouvě 
o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Dodatku č. 19 ke smlouvě o zavedení a následném vedení 
majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se společností VAS, a.s., Soběšická 
820/156, Lesná 638 00, Brno.  
RO ukládá starostovi nejpozději do 20.01.2023 uzavřít Dodatek č. 19 ke smlouvě o zavedení 
a následném vedení majetkové a provozní evidence a o jejím předávání se společností VAS, 
a.s., Soběšická 820/156, Lesná 638 00, Brno.  
Hlasování: 5/0/0 
 
24. Přístavba ZŠ Sokolnice 
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti akce s názvem: 
„Přístavba ZŠ v Sokolnicích“ od společnosti MAS Bobrava, z.s. Vnitřní 49/18, 664 48 
Moravany.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti s názvem 
„Přístavba ZŠ v Sokolnicích“ s MAS Bobrava, z.s. Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany.  
RO ukládá starostovi uzavřít nejpozději do 20.01.2023 příkazní smlouvu na zpracování studie 
proveditelnosti s MAS Bobrava, z.s., Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
25. Nástavba MŠ Sokolnice 
RO byl předložen návrh příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti akce s názvem: 
„Nástavba MŠ v Sokolnicích“ od společnosti MAS Bobrava, z.s. Vnitřní 49/18, 664 48 
Moravany.  
Návrh na usnesení: 



RO schvaluje text a uzavření příkazní smlouvy na zpracování studie proveditelnosti s názvem 
„Nástavba MŠ v Sokolnicích“ s MAS Bobrava, z.s. Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany.  
RO ukládá starostovi uzavřít nejpozději do 31.12.2022 Příkazní smlouvu na zpracování studie 
proveditelnosti s MAS Bobrava, z.s., Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
26. Přechod do verze Ginis express SQL 
Radě obci je nyní předložen projekt od pana Mikše, ve kterém dojde k převodu dat obce 
Sokolnice z ekonomického softwaru GINIS Express WIN do GINIS Express SQL a provoz 
ekonomického software GORDIC na Microsoft SQL databázi. Nový software je nutný 
a žádoucí s ohledem na současný vývoj, je aktuálně používaná verze, již zastaralá. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje přechod k převodu dat obce Sokolnice z ekonomického softwaru GINIS Express 
WIN do GINIS Express SQL a provoz ekonomického software Gordic na Microsoft SQL 
databázi.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí RO žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 
27. Nástavba a stavební úpravy objektu ……………………………………… 
Obec obdržela žádost …………………………………………., 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. ….. a .. v k.ú. Sokolnice. Rada obce na své 97. schůzi dne 04.10.2022 schválila část PD 
týkající se parkovacích ploch na ulici ………………….. Následně žadatel předložil celou 
projektovou dokumentaci. RO na svém 03.zasedání, které se konalo dne 15.11.2022, vzneslo 
požadavek na doložení bilance potřeby likvidace splaškových vod a její rozdíl oproti původní 
stavbě a jejímu využití. RO upozornilo žadatele, že nebude souhlasit s případnou změnou 
využití stavby před jejím dokončením oproti stávající PD. Nyní ………předkládá RO tuto 
bilanci, kterou obec ověřila u společnosti VAS, a.s. 
Návrh na usnesení: 
RO nemá námitek k předložené PD k akci s názvem „Nástavba a stavební úpravy objektu.  
RO ukládá starostovi vydat souhlas k předložené PD „Nástavba a stavební úpravy objektu 
…………..“, v k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli nejpozději do 20.01.2023. 
Hlasování: 5/0/0 
 
28. Oprava pomníku padlých – smlouva o dílo 
RO na svém 89. zasedání, dne 12.05.2022 schválila celkovou cenovou nabídku ve výši 388. 
652,- Kč včetně DPH 21 %, na rekonstrukci pomníku padlých na návsi za kapličkou. Nyní 
společnost S:LUKAS s.r.o., Brno, předkládá smlouvu o dílo č.05/2022 na obnovu pomníku 
padlých. Pomník bude do 12/2022 demontován a následně po renovaci opět osazen na původní 
místo, a to nejpozději do 06/2023.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo se společností S:LUKAS, s.r.o., na opravu 
pomníku padlých. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 20.01.2023 uzavřít smlouvu o dílo se společností 
S:LUKAS, s.r.o.  
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 20.01.2023 sdělit spol. S:LUKAS rozhodnutí rady 
obce. 
Hlasování: 5/0/0 
 
29. Žádost – kácení dřevin, ……………….. 



Obci je doručena žádost o pokácení dvou náletových dřevin na ulici ………., na p.č. 
…………… , ………………………….. Jedná se majitele garáží na p.č. …….. v k.ú Sokolnice. 
Dle vyjádření žadatelů, ohrožují tyto náletové dřeviny, uvedené garáže. Může dojít k narušení 
základů, popraskání zdiva a následnému poškození celých staveb.  Již nyní je narušený žlab za 
garážemi, který je nadzvednutý kořeny stromů, je tedy narušen plynulý odtok do kanalizace.     
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednávání tohoto bodu a ukládá tajemnici nejpozději do 30.01.2023 provést 
místní šetření za účelem posouzení faktického stavu dřevin.  
Hlasování: 5/0/0 
 
30. Výpověď příkazní smlouvy  
RO je předložena výpověď příkazní smlouvy mezi obcí Sokolnice a ………………, Azyl pro 
opuštěná zvířata, Bulhary, Cihelna 90E, 691 89, IČ: 12316253. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí služeb spočívajících v zajištění péče o opuštěná zvířata. Žadatel žádá o ukončení 
příkazní smlouvy s ohledem na skutečnost, že odchází do starobního důchodu.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje ukončení příkazní smlouvy mezi obcí Sokolnice a …………………, Azyl pro 
opuštěná zvířata, Bulhary, Cihelna 90E, 691 89, IČ: 12316253. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 5/0/0 
 

 

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 

 

V 16:05 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis vyhotovila dne 20.12.2022 Klára Sichlerová 

 
 
Zapsala:    Klára Sichlerová, v.r. 

 
Ověřovatel zápisu:  Jarmila Šustrová, v.r. 
 
 
Starosta obce:             Libor Beránek, v.r. 


