
                         
ZÁPIS 

z 96. schůze rady obce, která se konala ve čtvrtek dne 19.09.2022 v 08.00 hodin.  
 

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

Omluvena:   

Další přítomní: tajemnice 

 
V 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. Osazení závlahového vodoměru – VAS, a.s. 
02.  CN na zpracování PD – chodník Kobylnická  
03. Novostavba RD p.č. .. – ZUK 
04. Pořízení radaru 
05. Stavební dozor – „Rekonstrukce ul. Pod Stráží“ 
06. Novostavba dílny se zázemím u RD p.č……………..  
07. Novostavba RD p.č. ……………………. 
08. Komerční prostory, U Rozvodny  
09. Novostavba RD, p.č. ………… – …………………..  
10. Soutěž TFA Železný saňař 2022 
11. Úprava části budovy – ……………………..  
12. Rozpočtové opatření č.4  
13. Zrušení komisí ke dni 23.09.2022 
14. Volby 2022 – pronájem sokolovny   
15. Kupní smlouva ………………………… 
16. Kácení dřeviny – smrk na p.č. 764 
17. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
18. Výměna svítidel VO 
19. Vodovodní přípojka, ……………… – ……………. – ZUK 
20. Návrh dodatku ke smlouvě o dílo– rekonstrukce ul. Na Skalce 
21. NN Lont Stavinvest – SoSb. 1.,2.část 
22. Informace o převodu vlastnictví kontejnerů  
23. Žádost TJ Sokol – Babské hody    
24. Žádost TJ Sokol – Listopáda    
25. Žádost TJ Sokol – Lampionový průvod 
26. Rekonstrukce ul. U Cihelny 
 

 
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. Osazení závlahového vodoměru – VAS, a.s. 
Vodárenská akciová společnost, a. s. předložila radě obce žádosti o osazení závlahových vodoměrů 
pro odběrná místa na adrese: Sokolnice, Nad Vrbím 539 a Nám. Zbyňka Fialy 5 za účelem měření 
pitné vody odebrané z veřejného vodovodu, která byla spotřebována na závlahu. VAS, a.s. 
předkládá darovací smlouvy a smlouvy o majetkových vztazích a správě majetku pro připojení na 
kanalizační řád.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje osazení závlahového vodoměru na ulici Nad Vrbím 539 a na ulici Nám. Zbyňka Fialy 
5, v k.ú. Sokolnice.  
RO schvaluje text a uzavření darovacích smluv a smluv o majetkových vztazích.  
RO ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy a smlouvy o majetkových vztazích.  
RO ukládá tajemnici do 30.09.2022 sdělit Vodárenské akciové společnosti, a.s. rozhodnutí RO.  
Hlasování: 5/0/0  
 
02. CN na zpracování PD – chodník Kobylnická  
Obci byla předložena cenová nabídka společnosti NOMU projekt s.r.o., 28.října 2289/27, Znojmo 
669 02, IČO: 09933824, na vypracování projektové dokumentace pro společné povolení na stavební 
záměr „Sokolnice, chodník na ulici Kobylnická". Předpokládaná délka chodníku je cca 1 km. 
Projektová dokumentace by byla řešena včetně nakládání s dešťovými vodami. Termín odevzdání 
projektové dokumentace a rozeslání všech potřebných žádostí dotčeným orgánům by byl do konce 
měsíce března 2023. Celková nabízená cena činí 192. 000 Kč bez DPH. 
Návrh na usnesení: 
Rada obce schvaluje cenovou nabídku na vypracování PD od společnosti NOMU projekt s.r.o., 
28.října 2289/27, Znojmo 669 02, IČO: 09933824 ve výši 192. 000 Kč bez DPH.  
RO ukládá tajemnici do 07.10.2022 zaslat společnosti objednávku. 
Hlasování: 5/0/0  
 
03. Novostavba RD p.č. .. – ZUK 
Obecní úřad Sokolnice, silniční správní úřad ve věci místních komunikací v obci Sokolnice obdržel 
žádosti …………………………., v zastoupení pana Ing. Hastíka, o povolení zvláštního užívání 
komunikace pro umístění inženýrských sítí a pro stavební práce. OÚ Sokolnice, silniční správní 
úřad ve věci místních komunikací, žádá obec o vyjádření ve věci povolení zvláštního užívaní 
komunikace ZUK pro stavební práce a umístění inženýrských sítí na ulici …………, v k. ú. 
Sokolnice v termínu od 22.09.2022 do 29.09.2022. Obec k žádostem obdržela kladné stanovisko 
DI PČR.   
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívání komunikace ZUK pro stavební práce a uložení 
IS na ulici ……., dle předložené situace v souvislosti s realizací přípojek IS v termínu od 
22.09.2022 do 29.09.2022.  
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 22.09.2022 zaslat souhlas obce k vydání povolení zvláštního užívání 
komunikace ZUK, vč. podmínek a změny termínu realizace. RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí 
žadateli.   
Hlasování: 5/0/0 
 
04. Pořízení radaru 
Obec obdržela (v měsíci únoru) od několika občanů z ulice Komenského podnět k instalaci 
svodidel, neboť v zatáčce za obecním úřadem dochází k častým dopravním nehodám.  S ohledem 
na skutečnosti, že obec není správcem předmětné komunikace, rozhodla v únoru tohoto roku Rada 
obce, aby byl podnět občanů postoupen správci komunikace s doporučením,  
 



nechť je jejich žádosti vyhověno. Následně od SÚS JmK obdržela sdělení, že žádosti nelze vyhovět, 
s ohledem na stavebně technické možnosti v inkriminovaném místě (parkovací místa, křižovatka, 
vjezd do nemovitostí, vedení inženýrských sítí). Se stanoviskem správce komunikace byla 
obeznámena nejenom Rada obce, ale i občané, jenž podnět zaslali. Necelý týden poté, co o výsledku 
projednání byli všichni uvědomeni, došlo k další dopravní nehodě s újmou na majetku. S ohledem 
na tuto skutečnost starosta obce vyvolal v dubnu tohoto roku iniciativně jednání, kterého se 
zúčastnili zástupci DI PČR, SÚS JmK, MěÚ Šlapanice a projektant fa Viapont. Účelem této 
schůzky bylo nalezení alternativního způsobu řešení, které by do budoucna zvýšilo prevenci a 
eliminovalo vznik kolizních situací, které přímo ohrožují zdraví občanů či poškozují jejich 
majetek. Na základě místního šetření zúčastnění dospěli k závěru, že je vhodné realizovat 
následující opatření: zřízení sektorového měření radarem, jenž by bylo umístěné v úseku od 
budovy ZŠ – až po přechod pro chodce na ul. Kaštanová; změnou povrchu komunikace – 
položení probarveného (červeného) asfaltu v inkriminovaném místě; umístění reflexního 
dopravního značení – šipek před vjezdem do zatáčky za obecním úřadem. Pokud by předmětná 
opatření, především pokutování řidičů za rychlou jízdu, nevedlo ke zlepšení, je PČR ochotna 
odsouhlasit další opatření, jako je např. změna dopravného značení –  snížení rychlosti.  
Obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci na měření úsekové rychlosti v Sokolnicích. 
Nyní je potřeba rozhodnout o pořízení tohoto zařízení a případně zajistit cenové nabídky 
na instalaci radaru na měření úsekové rychlosti.     
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořízení radaru na úsekové měření rychlosti v obci Sokolnice. 
RO ukládá starostovi do 30.09.2022 vyzvat alespoň 3 zhotovitele k předložení cenové nabídky 
na pořízení radaru na úsekové měření rychlosti.   
Hlasování: 5/0/0 
 
05. Stavební dozor – „Rekonstrukce ul. Pod Stráží“ 
Obec připravuje stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Pod Stráží”. Nyní je potřeba 
zajistit stavební dozor, který by kontroloval prováděné práce, fakturaci a další náležitosti 
ve spojitosti s realizací výše uvedené stavby. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje záměr objednat výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora  
a případně i koordinátora BOZP na stavbu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Pod 
Stráží”. 
RO ukládá starostovi do 30.09.2022 vyzvat alespoň tři subjekty k předložení cenové nabídky 
na výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbu 
s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ulice Pod Stráží”. 
Hlasování: 5/0/0 
 
06. Novostavba dílny se zázemím u RD p.č. … 
Obec obdržela žádost …………………, v zastoupení Ing. Kazimíra Horáka, Barvy 779/36, 638 
00 Brno, o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na novostavbu dílny se zázemím 
u rodinného domu na pozemku p.č. …, k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla zaslána zpracovateli 
ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi, který se k ní vyjádřil následovně. Z PD vyplývá, že se 
nejedná o doplňkovou stavbu ke stávajícímu RD, z celkového charakteru lze předpokládat, že 
stavba má sloužit ke komerčnímu využití – jako dílna. Stavebník nijak neřeší problematiku 
odstavných stání a také nerespektuje požadavek na prostorové uspořádání pro danou plochu.   
Návrh na usnesení: 
RO vydává nesouhlasné stanovisko k předložené PD novostavby dílny se zázemím u RD  
p.č. …, v k.ú. Sokolnice s ohledem na skutečnost, že tato je v rozporu s územním plánem.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 5/0/0 
 

07. Novostavba RD p.č. ………………….. 



Obec obdržela žádost ………………………….., v zastoupení společnosti Archfactory s.r.o., 
Dvorského 22B, 639 00 Brno, o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení k akci s názvem: 
„Novostavba RD v obci Sokolnice“, na p.č. ……………., v k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla 
zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi, který se vyjádřil následovně. Z PD 
vyplývá, že se jedná o dvoupodlažní objekt, což je v rozporu s podmínkami prostorového 
uspořádání stanovenými platnou ÚPD a současně nevyhovuje požadavku na realizaci staveb 
venkovského charakteru. Jedná se o novou lokalitu, kde je snahou dosáhnout alespoň částečně 
jednotného charakteru, je zde preferovaná sedlová střecha se sklonem v rozmezí 35-42°  
a hřeben rovnoběžný s přilehlou komunikací. Dne 16.09.2022 bylo na OÚ doručeno zpětvzetí 
této žádosti.    
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí, že žádost byla vzata zpět.  
Hlasování: 5/0/0 
 
08. Komerční prostory, U Rozvodny  
Obec obdržela žádost společnosti OC Sokolnice a.s., IČ: 11889772, Nám. Svornosti 2573/6, 
616 00 Brno, v zastoupení společnosti IMAG Architekt s.r.o., IČ: 634 85 672, se sídlem Lidická 
49, 602 00 Brno, o vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí k akci s názvem: 
„Komerční prostory, Sokolnice u Brna, ul. U Rozvodny“, na p.č. 2952, 2953, 2954 v k.ú. 
Sokolnice. Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice, Ing. Jiřímu Matuškovi, 
který se k ní vyjádřil následovně. Návrh je v souladu s podmínkami platné ÚPD i s rozvojovými 
záměry obce.      
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje PD novostavby na p.č. 2952, 2953, 2954 v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá starostovi vydat souhlasné vyjádření z hlediska obce k projektové dokumentaci 
k akci s názvem „ Komerční prostory – U Rozvodny“.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí žadateli. 
Hlasování: 5/0/0 
 
09. Novostavba RD, p.č. ……………………. 
Obec obdržela žádost ………………………………….. v zastoupení Ing. Jana Maliny, 
Brněnské 48, Olomouc 779 00, o vyjádření k projektové dokumentaci k akci s názvem 
„Rodinný dům Sokolnice – …………..“, na p.č. …… v k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla 
zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k vyjádření. Návrh je v rozporu 
s navrženými regulativy pro výstavbu v dané lokalitě. Stavba nezapadá do kategorie staveb 
vesnického charakteru a nerespektuje podmínky prostorového uspořádání stanovených platnou 
ÚPD – max. zastavěnost 35% - návrh činí 41%.         
Návrh na usnesení: 
RO vydává nesouhlasné stanovisko k předložené PD novostavby RD p.č. ……., v k.ú. 
Sokolnice s ohledem na skutečnost, že tato je v rozporu s územním plánem.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 5/0/0 
 
10. Soutěž TFA Železný saňař 2022 
Sdružení dobrovolných hasičů Sokolnice (dále jen „SDH“) požádalo radu obce o souhlas 
s využitím části areálu kasáren na ul. Polní za účelem pořádání dalšího ročníku soutěže TFA 
ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2022, dne 25.09.2022. SDH zároveň požádalo radu o poskytnutí 
propagačních předmětů obce jako dar pro soutěžící.       
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s využitím části areálu kasáren Předky za účelem pořádání soutěže TFA 
ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2022, dne 25.09.2022. 
RO schvaluje poskytnutí propagačních předmětů obce pro soutěžící. 



RO ukládá tajemnici nejpozději do 23.09.2022 sdělit SDH, že rada souhlasí s využitím části 
areálu kasáren Předky za účelem pořádání soutěže TFA ŽELEZNÝ SAŇAŘ 2022,  
dne 25.09.2022.  
RO ukládá paní Hrdličkové předat propagační předměty obce zástupci SDH nejpozději  
do 23.09.2022. 
Hlasování: 5/0/0  
 
11. Úprava části budovy – ………………  
Obec obdržela žádost p. ………………….., v zastoupení p. Petra Zelinky, Úvoz 493 
o vyjádření k plánovanému záměru – Stavební úpravy části budovy č.p. … na pozemku p.č. … 
v k.ú. Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD k plánovanému záměru – Úprava části 
budovy p.č. …, v k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá starostovi vydat souhlas k plánovanému záměru – Úprava části budovy p.č. …, 
v k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli.  
Hlasování: 4/0/0  
Pan Richard Janoušek oznamuje Radě 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. Pan Richard Janoušek v tomto bodě nehlasoval.  
 
12. Rozpočtové opatření č.4  
Radě obce byl předložen k projednání návrh rozpočtového opatření č. 04/2022. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 04/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 23.09.2022 informovat účetní obce o schválení 
rozpočtového opatření č. 04/2022. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 23.09.2022 zveřejnit rozpočtové opatření č. 04/2022 
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  
 
13. Zrušení komisí a odvolání jejích předsedů a členů  
Rada obce v tomto volebním období zřídila:   
 Komisi pro mezinárodní vztahy 
 Komisi kulturní 
 Komisi pro Sokolnický Zpravodaj 
 Komisi pro mládež a sport 

Radě obce bylo navrženo zrušit všechny komise a odvolat jejich předsedy i členy ke dni voleb. 
Návrh na usnesení: 
RO zrušuje ke dni 23.09.2022 všechny komise rady obce.  
RO odvolává ke dni 23.09.2022 všechny předsedy komisí rady obce.  
RO odvolává ke dni 23.09.2022 všechny členy komisí rady obce.  
RO ukládá starostovi do 30.09.2022 písemně poděkovat všem předsedům a členům komisí za 
jejich práci.     
Hlasování: 5/0/0 
 
14. Volby 2022 – pronájem sokolovny   
TJ Sokol Sokolnice předložila návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu sokolovny za účelem 
zřízení volební místnosti pro konání voleb do obecních zastupitelstev konaných  
ve dnech 23. - 24.09.2022.   
Návrh na usnesení: 



RO schvaluje text a uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu sokolovny za účelem zřízení 
volební místnosti pro konání voleb do obecních zastupitelstev konaných  
ve dnech 23. - 24.09.2022.   
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu sokolovny s TJ Sokol 
Sokolnice, Masarykova 370, Sokolnice. 
Hlasování: 5/0/0 
 
15. Kupní smlouva - …………. 
Obec předkládá návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci mezi manžely 
Kratochvílovými „prodávající“ a obcí Sokolnice „kupující“ a smlouvu o advokátní úschově 
peněz a listin.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předložené kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovité věci 
a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin.   
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.09.2022 uzavřít předmětné smlouvy. 
Hlasování: 5/0/0 
 
16. Kácení dřeviny – smrk na p.č. 764    
RO obdržela podnět na pokácení dřeviny v ul. Komenského, rostoucí na pozemku  
p. č.  764, u budovy obecního úřadu Sokolnice. Jedná se o 1 kus vzrostlého jehličnanu, obvod 
kmene ve výšce 130 cm nad zemí je 140 cm. Na základě žádosti obce byl vypracován 
dendrologický posudek panem Ing. Karlem Zeleným, který navrhnul jehličnan zcela odstranit, 
neboť zde převažují rizika před vlastní estetikou jedince.      
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s odkácením 1 ks smrku na pozemku p.č. 764, k.ú. Sokolnice.   
RO doporučuje obecnímu úřadu, aby rozhodl o pokácení 1ks smrku na pozemku  
p.č. 764 v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá paní Hrdličkové do 30.09.2022 požádat o vydání rozhodnutí o vykácení dřeviny. 
Hlasování: 5/0/0   
 
17. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
OSA předložila ke schválení návrh Licenční smlouvy VP_2022_122562, kvůli koncertu Janka 
Ledeckého, jenž se konal v Sokolnicích dne 08.07.2022.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření licenční smlouvy s OSA č. VP_2022_122562. 
RO ukládá starostovi do 30.09.2022 smlouvu č. VP_2022_122562 s OSA uzavřít. 
Hlasování: 5/0/0 
 
18. Provoz soustavy VO a výměna svítidel  
V obci Sokolnice byla už v roce 2018 zahájena rozsáhlá modernizace soustavy veřejného 
osvětlení. V roce 2019 obec v této činnosti pokračovala. V obou případech obec využila 
dotačního programu od Ministerstva průmyslu a obchodu a vyměněno bylo celkem 288 ks 
svítidel. Aktuálně v obci zbývá posledních 63 ks svítidel, které nemají nejmodernější LED 
technologii s regulací světelného výkonu. Jedná se o svítidla, která jsou umístěna povětšinou 
na místech, kde neprobíhala kabelizace NN, jako např. areál MŠ, areál SSO, areál okolo S-
Pasáže, okolo OÚ či okolo rybníka. RO se zaobírá myšlenkou co nejlevnějšího provozu 
soustavy VO v naší obci i s ohledem na nárůst cen energií. Jedním z kroků je výměna 
zbývajících 63 ks osvětlení se sodíkovými výbojkami za LED osvětlení. Další variantou by 
bylo využití alternativních zdrojů energie – solárních panelů, které by mohly být umístěny na 
střechách obecních budov. Problém je ovšem v tom, že vyrobenou energii není možné využívat 
sdíleně, tedy musí být využita prostřednictvím odběrného místa, kde byla vyrobena. Tz., že tuto 
energii prozatím nelze využít pro účely veřejného osvětlení, jenž jsou samostatným odběrným 
místem. Tuto skutečnost řeší starosta obce prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR 
i prostřednictvím příslušného ministerstva, aby došlo k legislativní změně. 



Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí aktuální stav VO v obci Sokolnice i informace starosty o možnosti úspory 
jeho provozu. 
RO schvaluje výměnu 63 ks svítidel se sodíkovými výbojkami za LED osvětlení. 
RO ukládá starostovi zajistit minimálně 3 cenové nabídky na realizaci výměny 63 ks svítidel se 
sodíkovými výbojkami za osvětlení s LED technologií, a to v termínu do 31.10.2022. 
Hlasování: 5/0/0 
 
19. Vodovodní přípojka, ……………….. ZUK  
Majitelka rodinného domu na ………………, požádala o souhlas obce s umístěním vodovodní 
přípojky na pozemku obce. Dále požádala SSÚ o zvláštní užívání komunikace na 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 
……………….., v k. ú. Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí s navrženou trasou vodovodní přípojky do rodinného domu na pozemku p.č.  … 
na ulici ……………………. 
RO souhlasí s připojením rodinného domu na pozemku p.č … na ulici …… na vodovodní řad. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 14.10.2022 zaslat žadateli souhlas obce ke stavbě vodovodní 
přípojky, včetně souhlasu s napojením stavby na hlavní vodovodní řad, který je ve vlastnictví 
obce.  
Přílohou uděleného souhlasu bude situační výkres stavby opatřený razítkem obce.  
Žadatel bude upozorněn, že souhlas obce nenahrazuje povolení stavby. 
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 starostovi do 07.10.2022 zaslat souhlas obce k vydání povolení zvláštního užívání 
komunikace ZUK, vč. podmínek a změny termínu realizace. 
Hlasování: 5/0/0 
 
20. Návrh dodatku ke smlouvě o dílo – rekonstrukce ul. Na Skalce 
Obec obdržela návrh dodatku ke smlouvě o dílo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S23-033-
0041 od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, 
na zhotovení stavby „Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce“. Z důvodu dodatečných změn 
dochází k úpravě ceny za dílo a doby plnění.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se společností SWIETELSKY stavební 
s.r.o., Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, na zhotovení stavby „Sokolnice, rekonstrukce 
ulice Na Skalce“. 
RO ukládá starostovi do 07.10.2022 uzavřít dodatek ke smlouvě na zhotovení stavby 
„Sokolnice, rekonstrukce ulice Na Skalce“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., 
Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 
60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599. 
Hlasování: 5/0/0 
 
21. EGD, a.s. rozšíření sítě NN LONT STAVINVEST s.r.o.   
Obec Sokolnice obdržela od společnosti EGD a.s, žádost o stanovisko k projektové 
dokumentaci na stavbu nazvanou „Sokolnice, rozš. NN, LONT STAVINVEST“ a „Sokolnice, 
rozš. NN, LONT STAVINVEST 2.část“. Současně byly předloženy návrhy smluv o zřízení 
věcného břemene na tuto stavbu. Cena za věcné břemeno je v souladu s platným ceníkem obce.    
Návrh na usnesení: 



RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem „Sokolnice, rozš. 
NN, LONT STAVINVEST“. 
RO nemá výhrady k předložené projektové dokumentaci stavby s názvem „Sokolnice, rozš. 
NN, LONT STAVINVEST 2.část“. 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo: 
HO-014330070817/010-MDP mezi obcí a EGD a.s.  
RO ukládá starostovi do 30.09.2022 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene číslo: HO-014330087418/001-MDP. 
RO ukládá starostovi do 30.09.2022 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene číslo: HO-014330070817/010-MDP. 
RO ukládá tajemnici do 30.09.2022 informovat společnost EGD, a.s.., že obec nemá výhrady 
k plánované stavbě technické infrastruktury s názvem: „Sokolnice, rozš. NN, LONT 
STAVINVEST 2.část“ a zároveň informovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene číslo: HO-014330070817/010-MDP. 
RO ukládá tajemnici do 30.09.2022 informovat společnost EGD, a.s.., že obec nemá výhrady 
k plánované stavbě technické infrastruktury s názvem: „Sokolnice, rozš. NN, LONT 
STAVINVEST“ a zároveň informovat o schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene číslo: HO-014330087418/001-MDP. 
Hlasování: 5/0/0 
 
22. Informace o převodu vlastnictví kontejnerů  
Diecézní charita informovala obec o převodu vlastnictví kontejnerů na textil. Od 01.09.2022 
není vlastníkem Diecézní charita Brno, ale společnost DIMATEX CS spol. s.r.o.  
Návrh na usnesení: 
Rada obce bere na vědomí informace o převodu vlastnictví kontejnerů.  
Hlasování: 5/0/0  
 
23. Žádost TJ Sokol – Babské hody   
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení pořádání hodové zábavy „Babské hody“  
dne 01.10.2022, které se uskuteční v době od 20.00 do 02.00 h v místní sokolovně. Současně 
požádali o poskytnutí věcného daru do tomboly.   
Program v sobotu 01.10. 2022: 
09.00 hod  zvaní po obci 
14.00 hod   předání hodového práva  
14.30 hod  krojovaný průvod obcí 
15.00 hod  odpolední posezení se stárky 
20.00 - 02.00 hod hodová zábava  
Odpovědná osoba: Andrea Hrdličková (…………….), Iva Fricová (……………..). 
Pořadatelé současně požádali, z důvodu ochrany bezpečnosti zúčastněných osob, o zajištění 
asistence městské policie, zejména v prostoru před sokolovnou a při průvodu obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořádání hodové zábavy „Babské hody“, kterou pořádá TJ Sokol Sokolnice dne 
01.10.2022 od 20.00 do 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 účast městské policie při pořádání Babských hodů 2022. 
RO schvaluje dar do tomboly – balíček dárkových předmětů s logem obce. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 23.09.2022 informovat TJ Sokol Sokolnice  
o povolení konání Babských hodů.  
RO ukládá tajemnici zveřejnit termín konání hodové zábavy „Babské hody“ na úřední desce  
v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.  
RO ukládá starostovi do 26.09.2022 zajistit účast městské policie dne 01.10.2022 
v odpoledních hodinách.   
Hlasování: 5/0/0 



 
24. Žádost TJ Sokol - Listopáda     
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení akce „Listopáda 2022“ dne 12.11.2022. Diskotéka  
se uskuteční od 20.00 do 02.00 hod. v místní sokolovně. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořádání akce „Listopáda 2022“, kterou pořádá TJ Sokol Sokolnice  
dne 12.11.2022 od 20.00 do 02.00 hod. 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 ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 23.09.2022 informovat TJ Sokol Sokolnice  
o povolení konání Listopády 2022.  
RO ukládá tajemnici zveřejnit termín konání akce „Listopáda 2022“ na úřední desce  
v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.  
Hlasování: 5/0/0 
 
25. Žádost TJ Sokol – Lampionový průvod 
TJ Sokol Sokolnice požádala o povolení akce „Lampionový průvod “ dne 25.10.2022, který 
se uskuteční od 18.00 do 20.00 hod. Pořadatelé současně požádali, z důvodu ochrany 
bezpečnosti zúčastněných osob, o zajištění asistence městské policie a SDH Sokolnice, zejména 
v prostoru před sokolovnou a při průvodu obcí Sokolnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořádání akce „Lampionový průvod“, který pořádá TJ Sokol Sokolnice  
dne 25.10.2022 od 18.00 do 20.00 hod. 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 účast městské policie a SDH Sokolnice při pořádání Lampionového průvodu. 
RO ukládá paní Hrdličkové nejpozději do 23.09.2022 informovat TJ Sokol Sokolnice  
o povolení konání Lampionového průvodu.  
RO ukládá starostovi do 10.10.2022 zajistit účast městské policie a SDH Sokolnice dne 
25.10.2022 ve večerních hodinách.  
Hlasování: 5/0/0 
 
26. Rekonstrukce ul. U Cihelny 
Dne 05.09.2022 se na OÚ Sokolnice konalo jednání s p. starostou týkající se možnosti 
provedení investiční akce s názvem „Obec Sokolnice, rekonstrukce ul. U Cihelny“. Zápis 
z tohoto jednání provedl Mgr. Jaroslav Martének. Jednání se zúčastnili zástupci společností: 
Autodoprava Matějka, s.r.o., Auto balvin Invest, s.r.o., Juko Petfood s.r.o., Svip, s.r.o. Dále byli 
přítomni Mgr. Jaroslav Martének, Ing. Ondřej Benda, p. Stanislav Marek a pan starosta. 
Zástupci jmenovaných společností při jednání nabídli, že pro rozvoj lokality přispějí na 
rekonstrukci komunikace na pozemku parc. č. 426/2, ostatní komunikace v k. ú. Sokolnice 
částkou 500.000,- Kč, pokud bude realizována do konce roku 2023 a žádají obec o písemné 
stanovisko k tomuto bodu.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí obsah předmětného zápisu ze společného jednání starosty a zástupců firem 
působících v ul. U Cihelny i jejich finanční nabídku, jako potencionální příspěvek na 
rekonstrukci komunikace v ul. U Cihelny.  
 
RO ukládá starostovi zařadit požadavek na rekonstrukci komunikace v ul. U Cihelny do 
plánovaných investic rozpočtu obce pro rok 2023. 
RO ukládá starostovi, aby prostřednictvím projektantů vyčíslil náklady na opravu poměrné části 
předmětné komunikace, kterou užívají firmy, jež se účastnily jednání dne 05.09.2022. 



RO ukládá tajemnici, aby po vyčíslení nákladů na opravu poměrné části předmětné komunikace 
tento bod opětovně zařadila k projednání na RO. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO zástupcům společností, jež se účastnily jednání dne 
05.09.2022 
Hlasování: 5/0/0 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pá, So 23, 24. září 2022 VOLBY do zastupitelstva obce 

Úterý 04. října 2022 Zasedání obecní rady 

 

 

V 10.35 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis vyhotovila dne 19.09.2022 Klára Sichlerová 

 
 
 
 
 
Zapsala:   Klára Sichlerová, v.r. 

 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Tomáš Struška, v.r. 
 
 
 
 
 
Starosta obce:   Libor Beránek , v.r. 
 
 
 
 
 
 
 


