
                         
ZÁPIS 

ze 07. schůze rady obce, která se konala v úterý dne 03.01.2023 ve 13.30 hodin.  
 

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

Omluven:   

Další přítomní: tajemnice Klára Sichlerová  

 
Ve 13:30 hodin přivítal starosta všechny přítomné. Ověřovatelem zápisu byl zvolen  
pan Vladimír Kotolan. Starosta konstatoval, že jsou přítomni čtyři členové rady obce. RO 
je usnášeníschopná. Následně bylo zahájeno projednávání. 
 
I. K PROJEDNÁNÍ 

01. Zápis do kroniky 2021 
02. Nákup obecních krojů  
03. Smlouva na ukládání stavebního odpadu na rok 2023 – Písek Žabčice 
04. Povolení akce Šibřinky 2023 
05. Přístavba ZŠ 
06. Žádost – kácení dřevin, Topolka 
07. DPP výpomoc na SÚ 
08. Nadstandard IDS JMK         
 

Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje předložený program zasedání a ověřovatelem zápisu pana Vladimíra Kotolana. 
Hlasování: 4/0/0 
 
K PROJEDNÁNÍ 
 
01. Zápis do kroniky obce za rok 2021 
Kronikářka obce p. Čermáková předložila radě obce návrh textů, které navrhuje zaznamenat do 
místní kroniky. RO uložila všem radním, aby do 01.12.2022 zaslali své připomínky k návrhu 
textů pro zápis do kroniky starostovi obce na e-mail: starosta@sokolnice.cz. Nyní je RO 
předložen aktualizovaný zápis do kroniky za rok 2021.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje aktualizovanou podobu návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021. 
RO ukládá paní Hrdličkové do 20.01.2023 zaslat zápis do kroniky obce za rok 2021 paní 
Butalové k jazykové korekci. 
RO ukládá kronikářce obce provést zápis do kroniky obce za rok 2021 v termínu nejpozději do 
30.03.2023. 
Hlasování: 4/0/0 
 
02. Nákup krojů v Sokolnicích 
Rada obce již dříve zvažovala možnost obnovení a zhotovení původních sokolnických krojů. 
Tyto by mj. mohly sloužit stárkům, ku příležitosti Sokolnických hodů. Obci nyní byla 
předložena studie původního lidového kroje v Sokolnicích, tedy kroje, jenž byl v minulosti 



tradičním oděvem užívaným při významných obecních slavnostech a obřadech obyvateli naší 
obce.   
Návrh na usnesení: 
Ukládá tajemnici zprostředkovat CN na zhotovení 4 párů krojů dle předložené studie.   
Hlasování: 4/0/0 
 
03. Smlouva na ukládání stavebního odpadu na rok 2023 – Písek Žabčice 
RO byl doručen návrh kupní smlouvy č. 47/2023/ŽAB o nákupu těženého drobného kameniva 
a ukládce inertního odpadu mezi obcí Sokolnice a společností Písek Žabčice spol. s.r.o., 
Slovanské nám. 1177/9, 612 00 Brno, IČO: 60726041.    
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje text a uzavření předloženého návrhu kupní smlouvy na ukládání stavebního 
odpadu na rok 2023.  
RO ukládá starostovi nejpozději do 30.01.2023 uzavřít předmětnou kupní smlouvu. 
RO ukládá tajemnici informovat nejpozději do 30.01.2023 společnost Písek Žabčice spol. s.r.o. 
o schválení předmětné smlouvy.  
Hlasování: 4/0/0 
 
04. Povolení akce Šibřinky 2023 
Obec obdržela žádost TJ Sokol Sokolnice, o povolení pořádání akce Šibřinky 2023, která se 
bude konat dne 18. 02. 2023 v místní sokolovně, v době od 20.00 h do 02.00 h. Odpovědná 
osoba bude pan Zdeněk Jirgala. Současně bylo požádáno o věcný dar do tomboly ve výši 2000,- 
Kč na tuto akci a také o věcný dar v hodnotě 1000,- Kč na dětský ples.   
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje konání akce Šibřinky dne 18.02.2023 v době od 20.00 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 20.01.2023 informovat pana Zdeňka Jirgalu o povolení pořádání 
akce „Šibřinky", včetně podmínek pro její konání. 
RO schvaluje věcný dar do tomboly ve výši 2000,- Kč. 
RO schvaluje věcný dar do tomboly ve výši 1000,- Kč.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 zveřejnit termín konání akce "Šibřinky" na 
úřední desce v souladu s OZV číslo 01/2016 o nočním klidu.  
Hlasování: 4/0/0 
 
05. Přístavba ZŠ 
V květnu 2022 došlo v PD plánované přístavby ZŠ ke změně zdroje vytápění z plynového 
kondenzačního kotle na tepelné čerpadlo vzduch-voda. S ohledem na tuto změnu bylo nutné 
dořešit další návazné potřebné kroky. Radě obce je tedy nyní společností Frazpet, s.r.o., Úvoz 
493/29, Brno 602 00, předložena cenová nabídka na vyhotovení revizní hlukové studie 
v celkové výši 7000 Kč bez DPH, na revizi PD vytápění v celkové výši 10 000 Kč bez DPH, 
revizi PD ASŘ zámečnické výrobky za účelem úpravy rozměru technologické plošiny pro TČ 
ve výši 5 000 Kč bez DPH a projednání na KHS + SÚ ve výši 7 500 Kč bez DPH. 
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje cenovou nabídku na revizní hlukovou studii v celkové výši 7000,- Kč bez DPH.  
RO schvaluje cenovou nabídku na revizi PD vytápění v celkové výši 10. 000,- Kč bez DPH.  
RO schvaluje cenovou nabídku na revizi PD ASŘ zámečnické výrobky za účelem úpravy 
rozměru technologické plošiny pro TČ ve výši 5000,- Kč bez DPH. 
RO schvaluje cenovou nabídku za projednání na KHS a SÚ ve výši 7500,- Kč bez DPH.  
RO ukládá tajemnici nejpozději do 20.01.2023 sdělit rozhodnutí žadateli (Frazpet, s.r.o.).  
Hlasování: 4/0/0 
 



06. Žádost – kácení dřevin, Topolka 
Obci byla doručena žádost o pokácení dvou „náletových dřevin” na ulici ….., na p.č. …, …., 
…, od …………………………. 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. 
Tato žádost byla projednána dne 20.12.2022 na RO, kde bylo uloženo tajemnici provést místní 
šetření za účelem posouzení faktického stavu dřevin.      
Na základě místního šetření byl zjištěno, že se nejedná o náletové dřeviny. Tyto stromy jsou 
vzrostlé a ve vitálním stavu. Zjevně nedochází k narušení základů či poškozování staveb. Obec 
jakožto vlastník a správce pozemků přispívá k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, 
k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a šetrně hospodaří s přírodními 
zdroji.  
Je žádoucí a v zájmu ochrany přírody zachovat tyto dřeviny, jelikož nebyly nalezeny adekvátní 
důvody k odstranění těchto dřevin.  
Návrh na usnesení: 
RO nesouhlasí s pokácením dvou dřevin na ulici ………………………….. v k.ú. Sokolnice.  
RO ukládá paní Hrdličkové sdělit rozhodnutí žadateli.  
Hlasování: 4/0/0 
 
07.  Návrh na uzavření DPP – výpomoc SÚ 
Vedoucí SÚ požádala RO o uzavření DPP na výpomoc na SÚ pro rok 2023, s ohledem na 
aktuální vytíženost.  Jednalo by se o dočasnou výpomoc prostřednictvím pracovníka, který by 
předmětnou činnost konal na DPP.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje uzavření DPP na činnost – výpomoc SÚ. 
RO ukládá tajemnici zajistit přijetí pracovníka na DPP do 30.01.2023. 
Hlasování: 4/0/0 
 
08. Nadstandard IDS JMK         
Obec Sokolnice přispívá již několik let na nadstandard IDS JMK, kterým je autobus z Brna. 
Jedná se o spojení na lince N95 tam a zpět z rozjezdu ve 23.30 hod. každý den v roce a spoj 
z rozjezdu tam a zpět v 1.30 hod. (v sobotu, neděli a ve svátek.) Částka nadstandardu pro naši 
obec na rok 2023 činí 97 528,- Kč.  
Návrh na usnesení: 
RO schvaluje poskytování služby nadstandardního spoje noční autobusové linky  
pro rok 2023 za částku 97 528,- Kč. 
RO ukládá starostovi informovat KORDIS JMK, a.s., o schválení nadstandardu IDS mezi spol. 
KORDIS JMK a obcí Sokolnice. 
RO ukládá účetní zajistit úhradu finančního příspěvku na zajištění nadstandardu IDS mezi spol. 
KORDIS JMK a obcí Sokolnice v požadovaném termínu.   
Hlasování: 4/0/0 
 

 

 

 

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.února 2023 Zasedání obecní rady 

 



V 15:05 h starosta všem poděkoval a schůzi ukončil. 
 

Zápis vyhotovila dne 03.01.2023 Klára Sichlerová 

 
 
 
 
 
Zapsala:    Klára Sichlerová, v.r. 

 
 
 
 
Ověřovatel zápisu:  Vladimír Kotolan, v.r. 
 
 
 
 
 
Starosta obce:              Libor Beránek, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


