
                         
ZÁPIS 

z 97. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 04.10.2022 v 08.00 hodin.  
 

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

Omluven:  Richard Janoušek 

Další přítomní: tajemnice 

 
V 08.00 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena  
paní Jarmila Šustrová. Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady obce. 
RO je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB – Auto Balvin 
02. Stavební úpravy a přístavba RD č.p. …… – …………. 
03. Novostavba RD Sokolnice - ………….– …… 
04. Novostavba skladu zahradního nemotorového nářadí – …………….. 
05. CN – dětské hřiště – opravy herních prvků 
06. Novostavba RD p.č. ……….. – ………………………….. 
07. CN – rozšíření kamerového systému u rybníka 
08. Novostavba garáže – ………………………….. 
09. Smlouva o zřízení VB – přeložka NN, přístavba MŠ 
10. Oznámení obchodním partnerům – Remat, s.r.o. 
11. Usnesení kontrolního výboru 
12. Schválení kupní smlouvy – ……………………………. 
13. Schválení kupní smlouvy ………………………………… 
14. Smlouva o nájmu pro umístění reklamy – Lékárny Hytych 
15. Náhrada škody z důvodu nesprávného úředního postupu 
16. Darovací smlouva s JMK p.č. 3154/5 

17. Nástavba a stavební úpravy objektu ……………. 

18. Uzavření DPČ s …………………………….. 
19. Výběrové řízení – stavební dozor při rekonstrukci ulice Pod Stráží 
20. Výběr dodavatele – „Rekonstrukce ul. Pod Stráží“  
21. Výběrové řízení – „Sokolnice, dokončení VO“ 
22. Žádost o povolení akce „Na stojáka 
 
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelkou zápisu paní Jarmilu Šustrovou. 
Hlasování: 4/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB - Auto Balvin 



Obec obdržela návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene plynovodní 
přípojky od společnosti Invest Auto Balvin, s.r.o. Úplata za zřízení VB činí 11. 000,- Kč bez 
DPH a bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
plynovodní přípojky mezi obcí Sokolnice a společností Invest Auto Balvin. s.r.o. 
RO ukládá tajemnici nejpozději do 21.10.2022 informovat společnost Invest Auto Balvin, s.r.o. 
o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 21.10.2022 uzavřít předloženou smlouvu.  
Hlasování: 4/0/0 
  
02. Stavební úpravy a přístavba RD …………………………….. 
Obec obdržela žádost ………………………, v zastoupení Ing. Tomáše Nováka, nar. 
26.6.1995, bytem 5. května 1179, 396 01 Humpolec, o stanovisko k dokumentaci pro akci 
s názvem „Stavební úpravy a přístavba vejminku p.č. ……, k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla 
zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k posouzení. Ten se k ní vyjádřil 
následovně. Jedná se o návrh stavebních úprav hospodářské části stávajícího RD. Tato úprava 
nebude mít vliv na uliční pohled, nebudou jí nijak změněny dopravní ani odtokové poměry 
v dané lokalitě. Úprava je v souladu s podmínkami platného ÚP i rozvojovými záměry obce.   
Návrh na usnesení: 
RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD k akci: „Stavební úpravy a přístavba 
vejminku p.č. ……………….. v k.ú. Sokolnice“. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
RO ukládá starostovi vydat nejpozději do 21.10.2022 souhlas žadateli k předmětné stavbě.  
Hlasování: 4/0/0 
 
03. Novostavba RD Sokolnice - ……………………….. 
Obec obdržela žádost pana ……………………, v zastoupení Ing. Aleny Zajíčkové, 
Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno, o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na 
novostavbu RD na pozemku p.č. ………………, k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla zaslána 
zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi k posouzení. Ten se k ní vyjádřil následovně. 
V návrhu RD je překročena max. zastavěnost stavebního pozemku, 36 %, požadavek je max. 
35 %. Členění uliční fasády je nesourodé a střešní vikýř do zahrady zabírá téměř celou šířku 
střešní roviny. Podkroví je tudíž v rozporu s obecnou definicí podkroví uvedenou mimo dikci 
zákona a jeho vyhlášek na portále UUR.   
Návrh na usnesení: 
RO vydává nesouhlasné stanovisko k předložené PD novostavby RD p.č. …………….. v k.ú. 
Sokolnice s ohledem na skutečnost, že tato není v souladu s územním plánem obce Sokolnice. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 4/0/0 
 
04. Novostavba skladu zahradního nemotorového nářadí ……………………. 
Obec obdržela žádost ………………………………………………. o souhlas k projektové 
dokumentaci k akci s názvem „Novostavba skladu zahradního nemotorového nářadí“ na p.č. … 
v k.ú. Sokolnice. Předložená PD byla zaslána zpracovateli ÚP Sokolnice Ing. Jiřímu Matuškovi 
k posouzení. Ten se k ní vyjádřil následovně. Doplňková stavba ke stávajícímu RD je v souladu 
s podmínkami využití a prostorovými podmínkami stanovenými platným územním plánem.    
Návrh na usnesení: 
RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD novostavby skladu zahradního 
nemotorového nářadí v k.ú. Sokolnice. 
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
RO ukládá starostovi vydat nejpozději do 21.10.2022 souhlas žadateli k předmětné stavbě.  
Hlasování: 4/0/0 
 



05. CN – dětské hřiště – opravy herních prvků  
RO byla předložena cenová nabídka (dále jen „CN“) na opravu opotřebených součástí herních 
prvků na dětském hřišti U Bednárny v celkové výši 73.864,- Kč. CN předložila společnost TR 
ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, IČ: 48152587, která v minulosti tyto herní 
prvky na hřišti instalovala. 
Návrh na usnesení: 
RO svaluje CN na opravu opotřebených součástí herních prvků na dětském hřišti U Bednárny 
od spol. TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov IČ: 48152587, v celkové výši 
73.864,- Kč.  
RO ukládá tajemnici do 31.10.2022 vystavit objednávku spol. TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 
1631, 511 01 Turnov, IČO: 48152587 na opravu opotřebených součástí herních prvků na 
dětském hřišti U Bednárny. 
Hlasování: 4/0/0 
 
06. Novostavba RD p.č. …………………… 
Obec obdržela žádost ……………………………….., v zastoupení Ing. Andrei Obručové 
Čuperové, Drásov 344, 664 24, o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na 
novostavbu RD na pozemku p.č. …………. k.ú. Sokolnice. Tato žádost byla na 93. zasedání 
RO, dne 21.07.2022 zamítnuta s ohledem na skutečnost, že nebyla v souladu s územním 
plánem. Poté …………….. podala žádost o přezkoumání tohoto stanoviska, kdy RO na 95. 
zasedání dne 30.08.2022 setrvala na svém rozhodnutí a uložila starostovi obce podat odvolání 
do závazného stanoviska Městského úřadu Šlapanice. Nyní byla obci předložena vizualizace 
upraveného návrhu. Kompletní PD nebyla dodána.   
Návrh na usnesení: 
RO přerušuje projednávání tohoto bodu a požaduje od žadatele kompletní projektovou 
dokumentaci dle zaslané vizualizace.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 4/0/0 
 
07. CN – rozšíření kamerového systému u rybníka 
Rada obce obdržela vyžádanou cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému od 
společnosti COMIMPEX spol. s r.o., Haškova 17, 638 00, Brno, IČ: 46972439, na doplnění 
2ks kamer u rybníka vč. potřebné infrastruktury. Společnost zaslala cenovou nabídku v celkové 
výši 105 466,- Kč bez DPH. Kamery by monitorovaly okolí rybníka, sokolského hřiště a areál 
bývalé čerpací stanice.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje cenovou nabídku na rozšíření kamerového systému od společnosti COMIMPEX 
spol. s r.o., Haškova 17, 638 00, Brno, IČ: 46972439, na doplnění 2ks kamer na ulici U Rybníka 
vč. potřebné infrastruktury v celkové výši 105. 466,- Kč bez DPH. 
RO ukládá pí Hrdličkové do 21.10.2022 zaslat společnosti objednávku na rozšíření kamerového 
systému vč. infrastruktury.  
Hlasování: 4/0/0 
 
08. Novostavba garáže – …………………………..  
Obec obdržela žádost …………………., v zastoupení Ing. Kazimíra Horáka, Barvy 779/36, 
638 00 Brno, o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení na novostavbu garáže 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. Stavba je 
v souladu s ÚP, za zvážení by stálo částečné odsunutí stavby od uliční hranice stavebního 
pozemku, aby v případě změny kategorizace příjezdové komunikace, bylo možné dodržet při 
výjezdu z garáže rozhledové trojúhelníky na tuto komunikaci.     
Návrh na usnesení: 
RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD novostavby garáže u RD p.č. ………., v k.ú. 
Sokolnice s podmínkou – částečné odsunutí stavby od uliční hranice stavebního pozemku, aby 



v případě změny kategorizace příjezdové komunikace, bylo možné dodržet při výjezdu v garáže 
rozhledové trojúhelníky na tuto komunikaci.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 4/0/0 
 
09. Smlouva o zřízení VB – přeložka NN, přístavba MŠ  
Obci byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330075219/001-MDP 
mezi obcí Sokolnice a EG.D.a.s., týkající se přeložky kabelu NN pro přístavbu MŠ v ul. 
Zahradní.  
Návrh na usnesení:  
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Sokolnice (jako 
oprávněným z věcného břemene) a společností EG.D a.s. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o věcném břemeni do 21.10.2022. 
Hlasování: 4/0/0 
 
10. Oznámení obchodním partnerům – Remat, s.r.o. 
Obci bylo doručeno oznámení od společnosti Remat, s.r.o., o změně obchodních vztahů, ve 
kterém se uvádí, že se jedná pouze o dílčí změnu, která nebude mít vliv na plnění uzavřených 
smluv a každodenní fungování dosavadních vztahů. Společnost Remat s.r.o. byla v průběhu 
roku nabyta společností Hamburger Recycling CZ, IČ: 25595822, což znamená, že s platností 
od 01.10.2022 bude smluvní vztah přecházet ze společnosti Remat s.r.o. na společnost 
Hamburger Recycling CZ. Za tímto účelem bude nyní potřeba uzavřít dodatek k původní 
smlouvě, na jehož základě dojde k výměně smluvních stran. Tento dodatek společnost prozatím 
nepředložila.    
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí oznámení společnosti Remat, s.r.o. o změně obchodních vztahů.  
Hlasování: 4/0/0 
 
11. Usnesení kontrolního výboru 
Kontrolní výbor předložil RO usnesení na základě provedené kontroly vyúčtování dotací 
poskytnutých z rozpočtu obce v roce 2021 spolkům a dalším subjektům na podporu jejich 
činnosti. RO se obeznámila s výsledkem provedené kontroly i přijatým usnesením KV.  
Návrh na usnesení: 
RO bere na vědomí usnesení kontrolního výboru. 
RO ukládá tajemnici OÚ, předložit výsledek kontroly vyúčtování dotací poskytnutých 
z rozpočtu obce v roce 2021 nově zvolenému KV k seznámení a následnému vyjádření. 
Hlasování: 4/0/0 
 
12. Schválení kupní smlouvy – ……………………………………. 
Na 18. zasedání ZO ze dne 08.09.2022 byl schválen prodej pozemku p.č. 3008/5 o výměře 
387 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 nem. věci.   
RO ukládá starostovi nejpozději do 31.10.2022 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá paní tajemnici informovat paní ……………… o schválení kupní smlouvy.  
Hlasování: 4/0/0 
 
13. Schválení kupní smlouvy – ………………………. 
Na 18. zasedání ZO ze dne 08.09.2022 byl schválen prodej pozemku p.č. 2987/26 o výměře 
551 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 31.10.2022 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá paní tajemnici informovat paní Janu Váňovou o schválení kupní smlouvy.  
Hlasování: 4/0/0 
 
14. Smlouva o nájmu pro umístění reklamy – Lékárny Hytych 
Obec předložila společnosti Lékárny Hytych s.r.o., smlouvu o nájmu, kde předmětem nájmu je 
prosklené okno v budově S-pasáže, nacházející se vedle vstupu do centrální čekárny, v 1.patře 
budovy S-pasáže, která je postavena na pozemku p.č. 84. Prosklené okno bude složit k umístění 
reklamy. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o nájmu mezi obcí Sokolnice a spol. Lékárny Hytych, 
Dukelské nám. 29, Hustopeče 693 01, IČ:292 55 406. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 07.10.2022 uzavřít smlouvu o nájmu mezi obcí Sokolnice 
a spol. Lékárny Hytych, Dukelské nám.29, Hustopeče 693 01, IČ: 292 55 406.  
RO ukládá tajemnici sdělit zástupci společnosti nejpozději do 07.10.2022 rozhodnutí Rady 
obce. 
Hlasování: 4/0/0 
 
15. Náhrada škody z důvodu nesprávného úředního postupu 
Společnost Eset, spol. s.r.o. IČO 49975650, V Dědině 172, 664 82 Říčany, vedla soudní spor u 
Okresního soudu Brno-venkov (sp. zn. 17 Co 107/2019) proti České republice – MMR 
a následně u KS (sp. zn. 17 Co 107/2019), ve kterém se domáhala zaplacení částky ve výši 
1.454.282,20 Kč jako náhrady škody, která měla dle žalobce vzniknout v důsledku nesprávného 
úředního postupu OÚ Sokolnice, stavebního úřadu, a to nesprávným vyjádřením ve věci záměru 
stavby „Dekontaminační plochy na pozemku parc. č. 1382/2 v katastrálním území Měnín“. Na 
základě rozsudků OS Brno-venkov i KS Brno byla dne 11.12.2019 Ministerstvem pro místní 
rozvoj zaplacena částka ve výši 1.246.771,70 Kč.   
Následně MMR požádalo o regresní úhradu této částky od obce Sokolnice, které poté z důvodu 
nezaplacení podalo žalobu o tuto úhrady. Obec nesouhlasila s obsahem žaloby a pověřila Mgr. 
Petra Mrázika k zastupování v této věci u OS Brno-venkov. 
Tato žaloba byla na základě rozsudku OS Brno-venkov (č. j. 41 C 172/2020 – 142) ze dne 
23.06.2022, zamítnuta. Následně bylo obci doručeno blanketní odvolání proti tomuto rozsudku. 
Právní zástupce obce Mgr. Peter Mrázik nyní žádá obec o vyjádření, zda obec bude souhlasit 
se skutečností, že si každá strana ponese své náklady. V tom případě vezme MMR svoje 
odvolání do merita věci zpět a tím rozhodnutí nabude právní moci ve výroku I. Spor tím 
fakticky skončí. Změnu prvostupňového rozhodnutí v nákladech řízení poté dořeší p. 
Mrázik procesně sám v odvolacím řízení. To už by mělo být rychlé a bez jednání. Mgr. Mrázik 
uvádí, že spor je rozhodnutý podle jeho názoru správně a očekává, že rozsudek bude v 
odvolacím řízení potvrzen. Nicméně kauza je skutkově i právně komplikovaná, takže změnu 
rozhodnutí nebo zrušení pro procesní vady nejde nikdy vyloučit. Smírné řešení eliminuje také 
možnost rozsudek dále napadnout (např. dovoláním. atp.) Obec nepodstupuje tímto jednáním 
o smíru žádné riziko, protože nedojde-li k dohodě, bude spor normálně pokračovat. Smír je tedy 
spíše možný nežli nutný.  
Návrh na usnesení: 
RO souhlasí se smírným řešením, kdy si každá strana ponese své náklady ve věci soudního 
řízení u Okresního soudu Brno-venkov č.j. 41 C 172/2020.   
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí právnímu zástupci Mgr. Petrovi Mrázikovi.   
Hlasování: 4/0/0 
 
16. Darovací smlouva s 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, která byla doplněna o 4 kusy dopravních značek.  



Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření darovací smlouvy o bezúplatném převzetí majetku do vlastnictví 
obce, vč. 4 ks dopravních značek.      
RO ukládá starostovi nejpozději do 31.10.2022 uzavřít předmětnou smlouvu.  
RO ukládá tajemnici informovat JMK o rozhodnutí RO.  
Hlasování: 4/0/0 
 
17. 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 projektové 
dokumentaci o umístění parkovacích ploch na ulici ……………………… v k.ú. Sokolnice.  
Návrh na usnesení: 
RO vydává souhlasné stanovisko k předložené PD, týkající se umístění parkovacích ploch na 
ulici ……………….., v k.ú. Sokolnice. RO upozorňuje, že se nejedná o stanovisko obce k PD. 
K posouzení PD celé stavby s názvem: „Nástavba a stavební úpravy objektu ……………..“ je 
nutné doložit kompletní projektovou dokumentaci.  
RO ukládá tajemnici sdělit rozhodnutí RO žadateli. 
Hlasování: 4/0/0 
 
18. Uzavření DPČ s panem……………………………………….. 

Radě obce byl předložen návrh, aby obec nadále využila zkušenosti bývalého místostarosty 
a uzavřela s ním dohodu o provedení činnosti do konce roku 2022. Tento již v průběhu 
letošního roku vypomáhal na pozici „investičního technika” s konáním pracovních úkolů 
spočívajících ve vyřizování podkladů pro stavební povolení, podkladů pro silničně-správní 
úřad, pro povolování kácení dřevin atd., na základě DPP.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavřít s p. ………………….. DPČ pro rok 2022.    
RO ukládá tajemnici uzavřít s …………….. DPČ na pozici „investičního technika” pro rok 
2022, a to nejpozději do 14.10.2022.  
Hlasování 4/0/0  
 
19. Výběrové řízení – stavební dozor při rekonstrukci ulice Pod Stráží 

V souladu s usnesením rady obce byly vyzvány tři subjekty k předložení cenové nabídky na 
výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora a koordinátora BOZP na stavbu 
s názvem „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou CN na výkon inženýrské činnosti – technický dozor investora  
na stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ od společnosti Lanak CZ, a.s., která byla cenově 
nejvýhodnější. 
RO schvaluje text a uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské činnosti  
- technický dozor investora na stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ se společností Lanak 
CZ, a.s. 
RO ukládá starostovi uzavřít příkazní smlouvu na zajištění výkonu inženýrské činnosti  
- technický dozor investora na stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ se společností Lanak 
CZ, a.s. nejpozději do 31.10.2022.   
Hlasování: 4/0/0 
 
20. Výběr dodavatele – „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ 

Obec vyhlásila prostřednictvím společnosti RTS, a.s., výběrové řízení veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Sokolnice, rekonstrukce ul. Pod Stráží“. Ve stanoveném termínu obec 
obdržela 12 nabídek. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena.    
Návrh na usnesení: 



RO schvaluje jako vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ společnost 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 
00 Brno, Česká republika, IČO 48035599, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle pravidel pro hodnocení nabídek, tzn. obsahovala nejnižší nabídkovou 
cenu. 
RO ukládá starostovi nejpozději do 27.10.2022 podepsat rozhodnutí o výběru dodavatele.  
RO ukládá starostovi do 27.10.2022 vyzvat vítěze výběrového řízení k předložení SoD. 
Hlasování: 4/0/0 
 
21. Výběrové řízení – „Sokolnice, dokončení VO“. 

V obci Sokolnice byla v roce 2018 zahájena rozsáhlá modernizace soustavy veřejného 
osvětlení, která v roce 2019 pokračovala. Na financování této modernizace bylo možné čerpat 
finanční podporu z programu EFEKT od Ministerstva průmyslu. Aktuálně došlo ke změně 
možností čerpání těchto dotačních prostředků, kdy obce na ně již prakticky nedosáhne.  
Díky prodeji zahrádek získala obec v letošním roce finanční prostředky, které je možné nyní 
efektivně investovat do rozvoje obce. S ohledem na současnou energetickou krizi, se RO 
rozhodla tyto získané finance vložit do dokončení výměny svítidel veřejného osvětlení, které 
doposud zmodernizováno nebylo. Díky montáži nových LED svítidel, dojde k úsporám 
v obecním rozpočtu.     
V souladu s usnesením rady obce ze dne 19.09.2022, byly starostou vyzvány tři subjekty 
k předložení cenové nabídky na výměnu veřejného osvětlení, s důrazem na optimalizaci 
a zefektivnění nákladů na provoz soustavy VO.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předloženou CN na výměnu VO od společnosti E.ON energie, a.s., která byla 
cenově nejvýhodnější. 
RO schvaluje text a uzavření smlouvy o dílo na výměnu VO se společností E.ON energie, a.s. 
RO ukládá starostovi uzavřít smlouvu o dílo na zajištění výměny veřejného osvětlení  
se společností E.ON. energie, a.s. nejpozději do 31.10.2022.   
Hlasování: 4/0/0 
 
22. Žádost o povolení akce „Na stojáka“    
Obec obdržela žádost o povolení pořádání akce „Na Stojáka", která se bude konat v sobotu 22. 
10. 2022 v místní sokolovně, v době od 18.00 h do 02.00 h. Odpovědná osoba - Martin Linhart, 
Hliníky 377, Telnice. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje pořádání akce „Na Stojáka" dne 22.10.2022 v době od 18.00 h do 02.00 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 20.10.2022 informovat pana Linharta o povolení pořádání akce 
„Na Stojáka", včetně podmínek pro její konání. 
RO ukládá tajemnici zveřejnit termín konání akce "Na Stojáka" na úřední desce  
v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.  
Hlasování: 4/0/0 
 
 
 

Středa  12.října.2022 Veřejné zasedání ZO - ustanovující 

Pátek 21.října 2022 Vychází Sokolnický zpravodaj č. 10 (uzávěrka 06.10.2022)  

 

 



V 09.28 hod. starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis vyhotovila dne 04.10.2022 Klára Sichlerová 

 
 
 
 
Zapsala:   Klára Sichlerová, v.r. 

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


