ZÁPIS
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek
dne 26. března 2009 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace „U Husara“.

Přítomni:
Dle prezenční listiny. Přítomno 13 z celkového počtu 15 členů OZ, takže zasedání bylo
usnášeníschopné.
1) Zahájení.
Ve 18,00 hodin přivítal starosta obce Jiří Životský všechny přítomné členy obecního
zastupitelstva, občany a zahájil jednání. Potom oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno
a vyhlášeno, konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů OZ a uvedl, že zápis
z minulého zasedání byl ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky. Program jednání
obdrželi členové OZ v dostatečném časovém předstihu. Pro informaci občanů byl program
předem vyvěšen na úřední desce.
2) Technický bod:
a) Určení zapisovatele zasedání – navržen Ing. Vladimír Kotolan
b) Schválení ověřovatelů zápisu – navrženi Luboš Král a Miluška Vondálová.
c) Kontrola úkolů.
d) Schválení programu zasedání:
1. Smlouva s firmou VIVO CONNECTION.
2. Prodej části pozemků kolem bytovek na ulici Nová.
3. Směna pozemků mezi obcí a firmou Vašstav.
4. Ukončení členství obce Sokolnice v „Energetickém sdružení obcí a měst“.
5. Ukončení členství obce Sokolnice ve „Sdružení obcí a měst jižní Moravy“.
6. Ukončení členství obce Sokolnice v „Obecně prospěšné společnosti Mohyla Míru –
Austerlitz, o.p.s“.
7. Informační zprávy.
Po skončení zasedání bude následovat diskuse s občany.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání, za ověřovatele zápisu Luboše
Krále a Miluškou Vondálovou a zapisovatelem Ing. Vladimíra Kotolana.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů.
Zastupitelstvo souhlasí, vyřadit z kontroly úkolů:
Usnesení, kterým se starostovi uložilo dne 12.12.2007 realizovat prodej kasáren nejpozději do
15.03.2008.
Usnesení, kterým se starostovi uložilo dne 26.06.2008 realizovat schválený prodej bývalých
kasáren nejpozději do konce roku 2008.
Usnesení, kterým se starostovi uložilo dne 11.12.2008 uzavřít smlouvu o budoucí kupní
smlouvě na prodej nemovitostí uvedených v příloze číslo 4 a 5. z majetku obce Sokolnice do
vlastnictví společnosti OXES s.r.o. a realizovat schválený prodej kasáren v uvedených
termínech,vzhledem k tomu, že jsou již bezpředmětné.
Hlasování: 12-pro, 0-proti, 0-se zdržel
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1. Smlouva mezi obcí a firmou VIVO CONNECTION. Rada obce doporučila
zastupitelstvu schválit předloženou smlouvu mezi obcí a firmou VIVO CONNECTION s.r.o.
Dle této smlouvy firma na své náklady vybuduje kompletně všechny rozvody v obci
Sokolnice a bude provozovatelem kabelové televize + Internetu + hlasových služeb. Kabelové
rozvody vybuduje optickým vláknem s takovou kapacitou, aby obec na ně mohla bezplatně
připojit potřebný počet kamer. Předpokládá se, že v budoucnosti by bylo možné instalovat
celkem 182 kamer, které by nepřetržitě monitorovaly celé veřejné prostranství + další místa
veřejného zájmu (cyklostezka, hřbitov apod.). Nově pokládané rozvody v obci Sokolnice
budou ukládány do arotů (nebo obdobných chrániček). Tyto chráničky budou zhotovitelem
předány do majetku obce a v majetku obce zůstanou (stejně tak, jako aroty, které jsou dnes
v zemi položené). Současně rada doporučila zastupitelstvu, předat firmě VIVO
CONNECTION do majetku již vybudované rozvody na ulicích Slovákova, Hasičská, Nad
Vrbím, U Bažantnice, Borky a části ulice Tuřanská. Starosta informoval občany o tom, že
jednání s touto firmou je složité. Vysvětlil, jaké změny byly firmou VIVO navrženy oproti
původnímu textu a které změny tam vložil náš právník. Celý materiál se projednával několik
měsíců a proto jsme v současné době v časové tísni a máme několik možností jak s touto
smlouvou naložit.
 schválit text smlouvy bez dnešních úprav
 odložit projednávání a smlouvu dopracovat
 schválit smlouvu v současném znění.
Ing. Dvořák navrhl, abychom smlouvu schválili v dnešním znění, které máme k dispozici. Pan
Stupka řekl, že nezná znění smlouvy a chtěl by vědět o čem se vlastně jedná. Starosta nechal
kolovat několik paré této smlouvy mezi občany a ve stručnosti zopakoval co v této smlouvě
je. Pan Parma se zeptal, proč byla vybrána právě firma VIVO CONNECTION. Starosta mu
odpověděl, že je to jediná firma, která je ochotna uhradit vybudování kabelové televize
z vlastních prostředků, aniž by obec měla hradit nějakou velkou částku peněz. Pan Parma
poznamenal, že má obavy, aby nedošlo k tomu, že firma VIVO, uteče od započatého díla,
a aby to obec nemusela všechno zaplatit. Starosta mu odpověděl, že obec do této akce jde
i přes toto riziko. Pan Luboš Král upozornil na to, že v článku 7 písmeno j) bod 5 je slovo
budoucí. Starosta mu odpověděl, že toto slovo tam nepatří. Ing. Kunát řekl, že je dobře, když
aroty zůstanou v majetku obce a bude možné do nich položit další sítě. Pan Černý se zeptal,
zda jsme první obec, která kabelovou televizi buduje stejným způsobem. Místostarosta mu
odpověděl, že podobně firma buduje tyto sítě i ve městě Bučovice, Bošovice, Šlapanice
a další lokality. Pan Berný se zeptal na to, proč se ve smlouvě nemluví o přípojkách. Starosta
mu odpověděl, že o přípojce se mluví jako o terciálním kabelu. Pan Debef upozornil na to, že
s touto firmou má velmi špatné zkušenosti. a zeptal se dokdy bude služby poskytovat firma
Noel. Dále poznamenal, že se v tomto případě bude jednat o monopol. Starosta mu
odpověděl, že firma Noel bude služby poskytovat do poloviny roku, ale máme na stole
dodatek smlouvy, ve kterém se služba prodlouží až do konce roku 2009. Místostarosta mu
řekl, že špatné zkušenosti byly s touto firmou při připojení internetu vzduchem, ale nyní se
buduje síť optickým kabelem a zde už by se problémy vyskytovat neměly. Ing. Dvořák řekl,
že monopolu se stejně nevyhneme, tak jako třeba u vodovodu a dalších Inženýrských sítí. Na
to pan Debef řekl, že by byla dobrá aspoň kontrasignace obce. Ing. Dvořák podotkl, že jsme
jediná z okolních obcí, která nemá ještě kabelovou televizi. Pan Berný řekl, kabelová televize
nebyla proto, že občané chtěli nejdříve vodovod. Ing. Kunát, že v současné době je kvalita
poskytovaných služeb na určitém stupni, ale za dva roky může být všechno úplně jinak
a může zde být velká konkurence. RNDr. Chudá upozornila na neprovedené terénní úpravy po
stavbě části kabelovky na ulici Podešvova. Starosta ji odpověděl, že upozorňoval firmu VIVO
na to, že budeme využívat sankce vyplývající ze smlouvy za nedodržení termínů, v plné míře.
Pan Luboš Král navrhl, abychom nechali dopracovat smlouvu s touto firmou o přesný průběh
prací včetně komunikace s lidmi. K tomu starosta řekl, že tím dále oddálíme stavbu celé akce.
Proto Ing. Dvořák navrhl, abychom hlasovali o smlouvě v současném znění. V průběhu
projednávání se dostavil pan Libor Luskač.
Usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o podmínkách výstavby číslo: 01/2009 mezi
obcí a firmou VIVO CONNECTION.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informovat VIVO CONNECTION o rozhodnutí
zastupitelstva nejpozději do 15.04.1009.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi uzavřít tuto smlouvu nejpozději do 30.04.2009.
Hlasování: 9-pro, 4-proti, 0-se zdržel
2. Prodej části pozemků kolem bytovek na ulici Nová. Obec Sokolnice je vlastníkem
všech pozemků okolo bytových domů na ulici Nová. Majitelé bytových jednotek realizují
opravu obvodového pláště budovy, včetně stavby nových lodžií. Tím dojde k zastavění části
obecního pozemku. S tím před zahájením prací vyslovila rada obce souhlas a současně
doporučila zastupitelstvu odprodat plochu zastavěnou lodžiemi do majetku Společenství
vlastníků jednotek (SVJ) za pevnou cenu 49.000,- Kč. Předpoklad zastavěné plochy (podle
projektové dokumentace) je cca 49 m2. Starosta vysvětlil občanům o kterou část pozemku se
jedná a k jakému účelu bude použit. Nikdo z přítomných občanů, ani zastupitelů neměl
žádnou dotaz ani připomínku a prodej byl schválen.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí, že záměr prodeje byl zveřejněn zákonným způsobem od
06.02.2009 do 28.02.2009.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1293/1 na ulici Nová v obci
Sokolnice, k.ú. Sokolnice o výměře přibližně 49m2. Přesná výměra bude známa až po
dokončení stavby a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu. V případě, že by plocha
zastavěná lodžiemi byla větší o více než 20m2 oproti schválené výměře 49 m2, je nutné nové
projednání a schválení v zastupitelstvem.
Podmínky prodeje.
 Prodávající: obec Sokolnice.
 Kupující: Společenství vlastníků jednotek Nová č.p. 498-502, 664 52 Sokolnice,
IČ:27758508.
 Kupní cena: 49.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevěttisíc korun českých). Celá kupní cena bude
uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.
 Prodávající uhradí daň z převodu nemovitostí.
 Náklady na sepis smlouvy, kolkovou známku za vklad do katastru nemovitostí
a geometrický oddělovací plán uhradí kupující.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva
nejpozději do 15.04.1009.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi realizovat tento schválený majetkoprávní úkon
nejpozději dokonce roku 2009.
Hlasování: 12-pro, 0-proti, 1-se zdržel
3. Směna pozemků mezi obcí a firmou Vašstav. Před zahájením výstavby Pod Stráží II.
a III. etapa se obec s firmou Vašstav dohodla, že po dokončení stavby přejdou vybudované
inženýrské sítě do vlastnictví obce (což se již stalo) a pozemky zastavěné zpevněnými
plochami (silnice, chodníky, parkoviště) buď obec odkoupí, nebo smění za jiné. Rada
doporučila zastupitelstvu schválit směnu tak, že nám firma převede bezúplatně do majetku
pozemky: p.č. 1372/1 o výměře 24 m2, p.č. 1372/3 o výměře 691 m2, p.č. 1372/7 o výměře
385 m2, p.č. 1372/8 o výměře 86 m2, p.č. 1373/7 o výměře 212 m2, p.č. 1378/16 o výměře 132
m2, p.č. 1360/1 o výměře 901 m2, p.č. 1360/8 o výměře 82 m2, p.č. 1362/3 o výměře 326 m2,
p.č. 1360/112 o výměře 183 m2, p.č. 1360/113 o výměře 196 m2 a p.č. 1360/114 o výměře 70
m2 a obec firmě Vašstav převede bezúplatně do majetku pozemek p.č. 3547 o výměře 1.027
m2, trvalý travní porost a p.č. 3407 o výměře 2.400 m2. Starosta přítomným vysvětlil, kde se
tyto pozemky nachází. Nikdo neměl, žádný dotaz ani připomínku a bod byl schválen.
Usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomí, že záměr směny byl zveřejněn zákonným způsobem od
05.03.2009 do 26.03.2009.
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Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků mezi obcí Sokolnice a firmou Vašstav, s.r.o.,
Staňkova 18, 602 00 Brno, tak, že Vašstav bezúplatně převede obci pozemky p.č. 1372/1 o
výměře 24 m2, p.č. 1372/3 o výměře 691 m2, p.č. 1372/7 o výměře 385 m2, p.č. 1372/8 o
výměře 86 m2, p.č. 1373/7 o výměře 212 m2, p.č. 1378/16 o výměře 132 m2, p.č. 1360/1 o
výměře 901 m2, p.č. 1360/8 o výměře 82 m2, p.č. 1362/3 o výměře 326 m2, p.č. 1360/112 o
výměře 183 m2, p.č. 1360/113 o výměře 196 m2 a p.č. 1360/114 o výměře 70 m2 a obec firmě
Vašstav převede bezúplatně do majetku pozemek p.č. 3547 o výměře 1.027 m2, trvalý travní
porost a p.č. 3407 o výměře 2.400 m2.
Podmínky směny:
Daň z převodu nemovitostí uhradí firma Vašstav s.r.o. s tím, že po předložení dokladu
o úhradě této daně jí obec polovinu daně uhradí. Náklady na sepis smlouvy, kolkovou známku
za vklad do katastru nemovitostí a geometrický oddělovací plán uhradí Vašstav s.r.o.
Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi informovat žadatele o rozhodnutí zastupitelstva
nejpozději do 15.04.1009.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi realizovat tento schválený majetkoprávní úkon
nejpozději 15.06.2009.
Hlasování: 12-pro, 1-proti, 0-se zdržel
4. Členství obce Sokolnice v „Energetickém sdružení obcí jižní Moravy (ESOM)“. Obec
je členem tohoto sdružení. Rada doporučila členství ukončit. Starosta nejdříve navrhl,
abychom o bodech 4 – 6 jednali najednou. S tím všichni jednomyslně souhlasili. Pak
občanům vysvětlil, že dříve se sdružení snažilo vyvíjet nějakou aktivitu, ale poslední dobou se
úroveň služeb podstatně snižuje a nic se tam neděje. Pan Debef řekl, že je překvapen v kolika
sdruženích obec byla a zajímalo ho jestli mimo tato jsme členy ještě dalších sdružení.
Starosta mu odpověděl, že jsme ještě členy spolku CEZAVA a Sdružení měst a obcí.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství obce v „Energetickém sdružení obcí jižní
Moravy“ k 31.03.2009.
Zastupitelstvo schvaluje, aby obec uhradila poměrnou část členského příspěvku za rok 2009.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zaslat ESOMu oznámení o ukončení členství naší obce.
Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-se zdržel
5. Členství obce Sokolnice ve „Sdružení obcí a měst jižní Moravy (SOMJM)“. Obec je
členem tohoto sdružení. Rada doporučila členství ukončit.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství obce v „Sdružení obcí a měst jižní Moravy“
k 31.03.2009.
Zastupitelstvo schvaluje, aby obec uhradila poměrnou část členského příspěvku za rok 2009.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zaslat SOMJM oznámení o ukončení členství naší obce.
Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-se zdržel
6. Ukončení členství obce Sokolnice v „Obecně prospěšné společnosti Mohyla Míru –
Austerlitz, o.p.s“. Obec je členem tohoto sdružení. Rada doporučila členství ukončit.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení členství obce v „Obecně prospěšné společnosti
Mohyla Míru – Austerlitz, o.p.s“ k 31.03.2009.
Zastupitelstvo schvaluje, aby obec uhradila poměrnou část členského příspěvku za rok 2009.
Zastupitelstvo ukládá starostovi zaslat OPS Mohyla míru – Austerlitz oznámení o ukončení
členství naší obce.
Zastupitelstvo současně potvrzuje ochotu obce Sokolnice podílet se na společných akcích obcí
a dalších osob na slavkovském bojišti např. organizovaných v rámci výročí Bitvy tří císařů.
Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-se zdržel
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7. Informativní zprávy.
 Nejdříve starosta obce přednesl zprávu PČR o bezpečnostní situaci v obci Sokolnice
za rok 2008. Poté seznámil přítomné s počtem dopravních přestupků v obci za měsíc únor
2009 (kontrola rychlosti). Celkem se jednalo o 32 přestupků, které zjistila PČR. Dále zde byly
zjištěny další přestupky, které zjistila Městská Policie Židlochovice, ale jejich statistiku ještě
nemáme. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci za rok 2008 bude zveřejněna na našich
internetových stránkách.
 Oprava okružní křižovatky u benzínky. Starosta obce informoval přítomné o tom, že
stavba okružní křižovatky měla začít již na podzim loňského roku, ale protože stavební firma
měla obavy, aby se nedostala do problémů tím, že by nebyla zaručena řádná zimní údržba této
komunikace, tak se stavbou začala až 09.03.2009. Dále občanům, řekl, že zároveň s touto
křižovatkou bude vybudováno prodloužení cyklostezky s veřejným osvětlením. Po skončení
této stavby by měla být zahájena oprava příjezdové komunikace do naší obce. Zde ještě
probíhá čerpání vody a různá měření, která mají stanovit přesnou příčinu narušení této
komunikace a správný postup při její opravě. Pan Luskač se zeptal, kdo na tuto firmu dohlíží
na stavbě. Upozornil na to, že dělníci na této stavbě hodně často odpočívají a má obavu, jestli
se termín dokončení křižovatky stihne. K tomu se připojilo i několik dalších občanů. Starosta
jim odpověděl, že na stavbu určitě dohlíží stavební dozor investora, což je SÚS JMK a dále
řekl, že na tento stav upozorní vedení stavby a investora.
 Nové dopravní značení v obci. Místostarosta vysvětlil občanům co nás vedlo
k novému dopravnímu značení. Podle zákona museli všechny obce osadit nové reflexní
dopravní značky. Dále řekl, že naše obec byla jedna z posledních, které neměly pasport
místních komunikací. Z toho důvodu jsme se dohodli na tom, že pokud máme zpracovat
pasport, tak necháme zpracovat studii využitelnosti jednotlivých komunikací. Na základě toho
nám firma Urbania zpracovala tuto studii, kde nám navrhla úpravu některých ulic, které by
bylo vhodné zjednosměrnit, a kde by bylo možné z některých ulic udělat obytné zóny. Toto
bylo projednáno na radě, která k tomuto materiálu měla několik připomínek. Firma Urbania
tyto připomínky zapracovala do pasportu komunikací naší obce. Tento návrh byl projednán
s DI PČR a celý materiál byl předán na MěÚ Šlapanice k dalšímu projednání. Ke
zjednosměrnění některých ulic bylo přistoupeno z toho důvodu, že rada obce chtěla, aby bylo
možné legálně parkovat na těchto ulicích, protože podle zákona musí při obousměrném
provozu zůstat dva volné pruhy o šířce 3 m v jednom směru, což znamená 6 m v obou
směrech. Tuto podmínku v naší obci nesplňuje žádná ulice. Starosta obce ještě jednou shrnul,
proč jsme přistoupili k těmto úpravám, (problémy při zásahu hasičů, popeláři mají problém
s odvozem odpadů apod.). Samozřejmě znovu zdůraznil, že prioritou bylo umožnění
parkování vozidel občanů. Ing. Kunát řekl, že nevidí důvod, proč tam ty jednosměrky jsou.
Nejvíce mu vadí, že cyklisté a to hlavně děti budou jezdit v obou směrech, což je velmi
nebezpečné. Navrhl, aby značky v jednosměrných ulicích byly doplněny o dodatkovou
tabulku (pro cyklisty v obou směrech) nebo podobný text, že toto viděl v nějakých obcích.
Místostarosta řekl, že tuto možnost zjistí a bude informovat o výsledku. Pan Berný se zeptal,
kolik celá věc stála. Místostarosta mu sdělil, že asi 150 tis. Kč. Ing. Dvořák řekl, že na mapě
značky vypadají trochu jinak než v reálu. Dále řekl, že jsme mohli jít i cestou retardérů, ale to
by se více prodražilo. RNDr. Chudá upozornila na to, že jsme v radě obce hledali shodu na
umístění radaru v obci, ale zatím jsme se nedohodli na jeho umístění. Dále řekla, že pevný
radar působí psychologicky daleko více než měření radarem MP Židlochovice a PČR.
Navrhla, abychom se znovu vrátili k pořízení pevného radaru a našli pro něj vhodné umístění.
Starosta odpověděl, že jsou různé radary v různé cenové hladině od 40 tis. Kč do 100 tis. Kč.
Dražší radary jsou schopny měřit rychlost v obou směrech. Pan Berný upozornil na to jak
někteří lidé v obci absolutně nedodržují rychlost jízdy na místních komunikacích. Starosta mu
odpověděl, že se dohodl s MP Židlochovice, aby rychlost měřili její příslušníci na všech
ulicích v Sokolnicích. Pan Debef se zeptal, zda jedna firma navrhla toto řešení a navíc
dopravní značení i osadila, jestli toho nezneužila a nenachystala si pro sebe práci. Starosta
znovu vysvětlil celou chronologii této akce a řekl, že si to nemyslí. Místostarosta řekl, že do
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této akce měl co říct DI PČR a odbor dopravy MěÚ Šlapanice, takže si myslí, že byla
dostatečná kontrola nad firmou Urbania. Pan Stružka se zeptal proč není další přechod v obci.
Starosta mu vysvětlil, že na zřízení přechodu existuje mnoho norem, které naše obec
absolutně nesplňuje. Pan Stupka se zeptal jak to vypadá s vybudováním další zastávky IDS
v naší obci. Starosta mu odpověděl, že je to podobné jak s přechody, tzn. nesplňujeme normy,
které k tomu jsou předepsané.
 Starosta nakonec seznámil občany s tím, že obec dostala dotaci na sběrný dvůr a řekl,
že věří v to, že se nám tuto stavbu podaří postavit ještě v tomto roce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informativní zprávy.
Hlasování: 13-pro, 0-proti, 0-se zdržel
Po hlasování starosta obce jednání zastupitelstva ukončil.
Po skončení zasedání zastupitelstva následovala diskuse s občany. RNDr. Chudá
informovala občany o tom, že myslivci pořádají dne 18.04.2009 úklid okolo obce a proto
vyzvala zastupitele a pracovníky obce k tomu, abychom uspořádali generální úklid středu
obce ve stejný den. Pan Luskač informoval přítomné o zájezdu na lyže do Alp a vyzval je k
tomu, aby se ještě na zájezd přihlásit, protože je ještě několik volných míst. Pan Stupka se
zeptal, kdy se rozběhnou práce na kabelové televizi, a kdy bude připojen. Dále řekl, že ještě
pořád nemá vjezd před jeho domem v původním stavu, i když mu to firma slíbila.
Místostarosta mu nadiktoval čísla na firmu VIVO CONNECTION a doporučil mu, aby se u
firmy průběžně informoval o tom, kdy bude připojen. RNDr. Chudá se zeptala na igelitové
pytle na sběr odpadu dne 18.04.2009. Místostarosta řekl, že obec koupí 100 ks pytlů a bude
možné si je vyzvednout na obecním úřadu. Pan Stupka se zeptal, kdy bude kontejner na dvoře
OÚ. Místostarosta mu odpověděl, že od pondělka 30.03.2009. Paní Šustrová upozornila na
nepořádek u kontejnerů. Starosta ji odpověděl, že vše snad vyřeší sběrný dvůr. RNDr. Chudá
informovala občany o tom, že je možné odpad odvést i do sběrných dvorů do Tuřan a
Šlapanic, kde po lidech nechtějí žádnou občanku ani další doklady a berou veškerý odpad.
Ing. Dvořák upozornil občany na to, že do kontejneru na dvoře OÚ je možné uložit i část
zeminy, ale není možné, aby tam byly kameny a plasty. Pan Kučera se zeptal na to zda se
bude v rozhlasu hlásit úklid na den 18.04.2009. MVDr. Umlášek navrhl, aby se tento úklid
vyhlásil v rozhlasu, ale uklízet by si měl každý před svým domem. Ing. Šustrová se zeptala,
jestli se budou komunikace uklízet tak jak u MŠ i v jiných lokalitách obce. Místostarosta ji
odpověděl, že ano, ale postupně. Pan Debef se zeptal, zda je možné dělat nějaké úpravy po
uplynutí záruční doby na chodnících před domy. Starosta mu odpověděl, že zatím ještě
záruční doba neuběhla a potom se uvidí. Pan Kučera se zeptal, kdy bude na Topolku navezen
nějaký recyklát. Starosta mu řekl, že místostarosta domluví s panem Olšanem, dovezení
recyklátu. Protože již nebyly žádné dotazy, tak starosta obce ve 20,30 hod. diskusi ukončil.

Zapisovatel: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Ověřovatel zápisu: Miluška Vondálová

....................................................

Ověřovatel zápisu: Luboš Král

....................................................

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Starosta obce: Jiří Životský

....................................................
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USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne
26. března 2009 v kavárně restaurace „U Husara“.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Program zasedání, za ověřovatele zápisu Milušku Vondálovou a Luboše Krále,
zapisovatelem Ing. Vladimíra Kotolana.
2. Smlouvu s firmou VIVO CONNECTION s.r.o. na stavbu kabelové televize.
3. Prodej části pozemku kolem bytovek na ulici Nová SVJ.
4. Směnu pozemků s firmou Vašstav.
5. Ukončení členství obce Sokolnice v „Energetickém sdružení obcí Jižní Moravy“ (ESOM).
6. Ukončení členství obce Sokolnice v „Sdružení obcí a měst Jižní Moravy“ (SOMJM).
7. Ukončení členství obce Sokolnice v „Obecně prospěšné společnosti Mohyla Míru –
Austerlitz, o.p.s.“.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informativní zprávy.
Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce:
1. Uzavřít smlouvu s firmou VIVO CONNECTION nejpozději do 30.04.2009.
2. Realizovat prodej části pozemku na ulici Nová nejpozději do konce roku 2009.
3. Realizovat směnu pozemků s firmou Vašstav nejpozději do 15.06.2009.
4. Zaslat ESOM oznámení o ukončení členství.
5. Zaslat SOMJM oznámení o ukončení členství.
6. Zaslat OPS Mohyla Míru – Austerlitz oznámení o ukončení členství naší obce.
7. Upozornit vedení stavby okružní křižovatky na tempo probíhajících prací na této stavbě.
Obecní zastupitelstvo ukládá místostarostovi obce:
1. Informovat firmu VIVO CONNECTION s.r.o. o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do
15.04.2009.
2. Informovat SVJ Nová 498-502 o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do 15.04.2009.
3. Informovat firmu Vasšstav o rozhodnutí zastupitelstva nejpozději do 15.04.2009.
4. Zjistit možnost umístění dodatkových tabulek na jednosměrných ulic.
5. Zajistit nákup igelitových pytlů na akci dne 18.04.2009.
6. Zajistit dovoz recyklátu ke garážím na ulici Topolka.

Zapisovatel: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Ověřovatel zápisu: Miluška Vondálová

....................................................

Ověřovatel zápisu: Luboš Král

....................................................

Místostarosta obce: Ing. Vladimír Kotolan

....................................................

Starosta obce: Jiří Životský

....................................................

