
                                  

Zápis 

z 02. zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve středu  
14. prosince 2022, v 18.00 h, v aule Základní školy Sokolnice v obci Sokolnice. 
  
Přítomni 
Dle prezenční listiny je při zahájení přítomno 13 z celkového počtu 15 členů zastupitelstva 
obce, takže zasedání je usnášeníschopné. Paní Jarmila Šustrová, pan Zdeněk Jirgala se ze 
zasedání omluvili.  
 
Zahájení 
V 18.00 hodin přivítal starosta obce Mgr. Libor Beránek všechny přítomné členy 
zastupitelstva obce i občany a zahájil jednání. Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno  
a vyhlášeno, konstatoval, že z celkového počtu 15 je přítomno 13 členů zastupitelstva  
a zasedání je tudíž usnášeníschopné. Dále uvedl, že zápis z minulého jednání byl ověřen  
a nebyly proti němu vzneseny námitky. Program jednání obdrželi členové ZO v dostatečném 
časovém předstihu, od 06.12.2022 byl rovněž vyvěšen na úřední desce a na elektronické 
úřední desce.  
 
 
Navržený program jednání: 

Přivítání a zahájení – starosta obce. 
 
Technický bod: 
a) Určení zapisovatele zasedání – navržena Andrea Hrdličková  

b) Schválení ověřovatelů zápisu – navrženi Alan Faltýnek a Marie Fojtů 

c) Kontrola úkolů 

d) Schválení programu zasedání: 

01. Rozpočet obce na rok 2023 
02. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov 
03. Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru 
04. Informativní zprávy 

 
Hlasování je zapsáno ve tvaru: pro/proti/zdržel se 
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program zasedání, zapisovatelem Andreu 
Hrdličkovou a za ověřovatele zápisu Alana Faltýnka a Marii Fojtů. 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí provedenou kontrolu úkolů.  
Hlasování: 13/0/0 
 
1. Rozpočet obce na rok 2023 
Návrh rozpočtu byl opakovaně projednán radou obce. Finanční výbor jej projednal dne 
12.12.2022 a doporučil / nedoporučil ke schválení. Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední 
desce Obecního úřadu Sokolnice (a na www.sokolnice.cz) od 23.11.2022 do 15.12.2022. 
Rada doporučila zastupitelstvu svěřit radě pravomoc provádět rozpočtová opatření v průběhu 
roku 2023 v plném rozsahu dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění. 
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Rada taktéž doporučila zastupitelstvu uložit starostovi zabezpečit provedení veškerých 
účetních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací a s rozhodnutími orgánů obce v 
období od 15.12.2022 do 31.12.2022 s tím, že příslušná rozpočtová opatření a změny rozpisu 
rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2023 a budou zapracovány do evidence a 
finančních výkazů za rok 2022. Vzhledem k tomu, že součástí rozpočtu obce je i příspěvek 
zřízeným příspěvkovým organizacím, doporučila rada stanovit závazné využití tohoto 
příspěvku. Rada doporučuje předložené usnesení schválit.  
P. Parma, předseda kontrolního výboru vznesl dotaz, zda příjmy z pronájmu obecních 
pozemků budou v rozpočtu pro rok 2023 stejné, jako v letošním roce, i přesto, že obec 
v letošním roce prodala větší část obecních pozemků. Neměla by v tomto případě být částka 
nižší, ale nikoliv stejná. P. Šilbergerová, účetní obce vysvětila, že příjmy z pronájmu obecních 
pozemků nejsou příliš vysoké – v řádu tisícikoruny.  V tomto případě se tato částka 
v rozpočtu nebude pro příští rok měnit, nemá to naprosto žádný dopad na chod obce. P. 
Mifek, předseda finančního výboru odpověděl, že tato okolnost byla vysvětlena, že se v tomto 
případě jedná o naprosto minimální finanční prostředek. Z tohoto důvodu se mu zdá zbytečné, 
aby se měnil návrh rozpočtu. Starosta sdělil, že při přípravě následujícího rozpočtu bude tato 
částka aktualizována, dle všech skutečností – zmíněné prodeje, či jiné okolnosti, které by 
měly vliv na finální podobu příjmů z pronájmů. P. Parma vznesl dotaz, proč do rozpočtu 
nebyla zahrnuta částka na opravu křížů v obci. Starosta odpověděl, že na opravu křížů byla 
vyhrazena částka 35.000 Kč. V letošním roce se v rozpočtu počítalo s rekonstrukcí pomníku 
padlých, ovšem realizace se přesouvá na jaro příštího roku – to bude činit největší položku v 
rozpočtu. P. Parma odpověděl, zda nebude rozumnější, aby se v příštím roce nechaly opravit 
všechny kříže v obci, ať se zbytečně nezvyšují náklady. Starosta odpověděl, že tyto památky 
nejsou v takovém havarijním stavu, aby se musely okamžitě vynaložit finanční prostředky na 
opravu všech sakrálních památek v naší obci. Tyto budou opravovány postupně. V tomto 
směru nabídl, že se první oprava může realizovat na základě doporučení, který kříž to 
vyžaduje nejvíce a v následném roce se bude pokračovat u některého z dalších. P. Parma 
vznesl dotaz, že proč byl zkrácen požadavek hasičů. Starosta odpověděl, že z hned z několika 
důvodu. Jedním z nich je ta, že existuje možnost duplicitně zažádat o finanční prostředky přes 
dotační tituly, které nabízí KÚ JMK. Také se upravovaly částky, které byly ze strany hasičů 
nadsazené. Starosta zdůraznil, že v případě vzniklé potřeby vedení obce zajistí akce schopnost 
jednotky, ať už se to týká vozidla, vybavení, budovy či ochranných pomůcek. V tomto směru 
vždy aktivně probíhala a probíhá komunikace s velitelem jednotky a operativně se řeší 
požadavky ze strany SDH. Starosta ujistil všechny přítomné, že obec vždy zařídí, aby sbor 
dobrovolných hasičů měl vše potřebné k výkonu jejich práce. P. Parma sdělil, že jako 
předseda kontrolního výboru navrhuje, aby při schvalování Veřejnoprávních smluv o 
poskytnutí dotací, byly vždy k těmto přiloženy žádosti subjektů, ze kterých by bylo zřejmé, na 
jaký účel a jaká částka by měla být z dotace použita.      
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh rozpočtu obce Sokolnice na rok 2023. 
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby rada obce prováděla rozpočtová opatření v plném rozsahu 
dle § 16 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, aby od 15.12.2022 do 31.12.2022 zabezpečil 
provedení veškerých účetních a finančních operací souvisejících s přijetím dotací  
a s rozhodnutími orgánů obce v období od 15.12.2022 do 31.12.2022 s tím, že příslušná 
rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu budou provedeny v měsíci lednu 2023 a budou 
zapracovány do evidence a finančních výkazů za rok 2022.  
Zastupitelstvo obce, v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.,  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovuje jako závazný 
ukazatel, jímž se má v roce 2023 povinně řídit Rada obce Sokolnice jako výkonný orgán při 
hospodaření podle rozpočtu: v rozpočtu příjmů i výdajů jednotlivé paragrafy dle platné 
rozpočtové skladby. 
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Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Základní školy Sokolnice (dále 
jen ZŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 2.174.000,- Kč, který bude ZŠ převeden takto: 
Leden 2022  - 200.000 ,- Kč 
Únor 2022   - 200.000 ,- Kč 
Březen 2022  - 200.000 ,- Kč 
Duben 2022  - 200.000 ,- Kč 
Květen 2022  - 200.000 ,- Kč 
Červen 2022  - 200.000 ,- Kč 
Červenec 2022 - 200.000 ,- Kč 
Srpen 2022  - 200.000 ,- Kč 
Září 2022   - 200.000 ,- Kč 
Říjen 2022   - 200.000 ,- Kč 
Listopad 2022  - 174.000 ,- Kč 
Prosinec 2022  - 0 ,- Kč 
Celkem   - 2.174.000 ,- Kč 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku ZŠ ve výši 100.000,- Kč je 
účelově vázána pouze na financování kulturních a sportovních akcí pro děti. 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že ZŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke 
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce ukládá ZŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2022 (obsahující 
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2022 nejpozději  
do 28.02.2023. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ vyúčtovat nejpozději do 31.01.2023 účelově vázané 
prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2022 a případně nevyčerpanou část vrátit  
do rozpočtu zřizovatele do 18.02.2023. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá ZŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2023 podrobný  
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2022.  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské školy Sokolnice (dále 
jen MŠ) z rozpočtu zřizovatele v celkové výši 1.500.000,- Kč, který bude MŠ převeden takto: 
 
Leden 2022  - 200.000 ,- Kč 
Únor 2022   - 200.000 ,- Kč 
Březen 2022  - 200.000 ,- Kč 
Duben 2022  - 200.000 ,- Kč 
Květen 2022  - 100.000 ,- Kč 
Červen 2022  - 100.000 ,- Kč 
Červenec 2022 - 100.000 ,- Kč 
Srpen 2022  - 100.000 ,- Kč 
Září 2022   - 100.000 ,- Kč 
Říjen 2022   - 100.000 ,- Kč 
Listopad 2022  - 100.000 ,- Kč 
Prosinec 2022  - 0 ,- Kč 
Celkem   - 1.500.000 ,- Kč 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že část poskytnutého příspěvku MŠ ve výši 30.000,- Kč je 
účelově vázána pouze na financování kulturních a sportovních akcí pro děti. 
Zastupitelstvo obce stanovuje, že MŠ je povinna předkládat zřizovateli potřebné podklady ke 
kontrole svého hospodaření v termínech stanovených Radou obce Sokolnice. 
Zastupitelstvo obce ukládá MŠ předložit zřizovateli účetní závěrku za rok 2022 (obsahující 
zejména rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přílohu pro PO) a výkaz P 1-04 za rok 2022 nejpozději  
do 28.02.2023. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ vyúčtovat nejpozději do 31.01.2023 účelově vázané 
prostředky, poskytnuté z rozpočtu zřizovatele v roce 2022 a případně nevyčerpanou část vrátit  
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do rozpočtu zřizovatele do 18.02.2023. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá MŠ předložit obci nejpozději do 31.03.2023 podrobný  
a přehledný seznam čerpání poskytnutých příspěvků z rozpočtu obce v roce 2022.  
Zastupitelstvo obce ukládá tajemnici informovat obě příspěvkové organizace obce  
o rozhodnutí zastupitelstva (prostřednictvím datové schránky) nejpozději do 20.01.2023.  
Zastupitelstvo obce ukládá tajemnici do 10.01.2023 zveřejnit schválený rozpočet  
na obecních internetových stránkách způsobem stanoveným v § 11 zákona č. 250/2000 Sb.  
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 
Hlasování: 13/0/0 
 
2. Volba přísedící Okresního soudu Brno-venkov 
Zastupitelstvo obce Sokolnice obdrželo podnět od Okresního soudu Brno-venkov ke zvolení 
přísedícího. V souladu s ust. § 64 zákona 6/2002, o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů přísedící 
okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu. Přísedícím 
může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva, jímž je 
do funkce volen, a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto 
obvodech pracuje. 
Stran Okresního soudu Brno-venkov byl předložen návrh na zvolení paní 
……………………………. do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční 
období let 2022-2026. Tato s návrhem na ustanovení do funkce přísedícího souhlasí. 
Předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov zvolení výše uvedeného kandidáta doporučila. 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sokolnice volí …………………………… do funkce přísedící Okresního 
soudu Brno-venkov na funkční období let 2022-2026. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá tajemnici do 10.01.2023 zaslat zprávu o zvolení 
přísedícího Okresnímu soudu Brno-venkov. 
Hlasování: 13/0/0 
 
3. Vyjádření ke zprávě kontrolního výboru 
Kontrolní výbor, na základě provedené kontroly vyúčtování dotací poskytnutých z rozpočtu 
obce v roce 2021 spolkům a dalším subjektům na podporu jejich činnosti, předložil 
Zastupitelstvu obce její výsledek. Zastupitelstvo obce Sokolnice na svém 18. zasedání dne 
08.09.2022 vzalo na vědomí rezultát provedené kontroly vyúčtování dotací poskytnutých 
z rozpočtu obce v roce 2021 spolkům a dalším subjektům na podporu jejich činnosti 
provedenou KV i doplňující zprávy předmětných spolků a organizací, které byly vyžádány 
v souladu s obsahem provedené kontroly. 
Kontrolní výbor dne 14.09.2022 projednal doplňující zprávy předmětných spolků a organizací 
a dne 19.09.2022 zaslal usnesení č.j. KV 02/2022, které je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
Nově zvolený Kontrolní výbor se dne 17.10.2022 seznámil s výsledkem kontroly vyúčtování 
dotací poskytnutých obcí Sokolnice v roce 2021 a konstatoval, že s výsledkem kontroly, 
nechť je naloženo dle zákona. 
Dále KV navrhl, aby za účelem možnosti provádění kontroly veškerá usnesení (i návrhy) rady 
obce Sokolnice povinně obsahovala odpovídající (přiměřené) termíny pro splnění usnesení a 
také odpovídající odůvodnění usnesení (tj. proč je přijímáno/navrhováno). Některá usnesení 
termíny již nyní obsahují, některá ne. Bez odůvodnění usnesení (resp. jeho návrhu) není dle 
KV zřejmé, proč bylo přijato (resp. navrženo) ani nelze následně zkontrolovat, zda byl splněn 
důvod (účel) usnesení. 
P. Parma vznesl dotaz, zda sokol předložil vyúčtování dotace v řádném termínu.  
P. Macenauer, bývalý člen kontrolního výboru sdělil, že sokol předložil vyúčtování dotace 
v příslušném termínu a obsahově bylo vše v pořádku. P. Parma odpověděl, že by bylo vhodné, 
aby se změnil obsah Veřejnoprávní smlouvy. Starosta odpověděl, že určitě souhlasí, aby obec 
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do budoucna vycizelovala obsah smlouvy a tím předešla nejasnostem při čerpání dotačních 
prostředků P. Parma sdělil, že se mu nezdá správné, aby se zastupitelé k celé záležitosti 
zachovali tak, že se vlastně nic nestalo, když bývalý kontrolní výbor vyjádřil, že spolek Lípa 
komunitní centrum a Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad finanční prostředky 
čerpaly, dle jejich názoru, v rozporu s veřejnoprávní smlouvou. Starosta reagoval, že u spolku 
Lípa je možné na věc nahlížet oproti vyjádření KV tak, že všechny uhrazené prostředky byly 
použity k účelu, jenž byl předmětem uzavřené smlouvy. U Diecézní charity Brno je problém 
v tom, že se jedná o terénní službu, kdy tento spolek nemá sídlo v naší obci, zaměstnanci 
charity dojíždějí k našim občanům, kde jim poskytují tolik potřebnou pomoc. Zázemí mají 
v jiné obci a dotaci z naší obce použili na úhradu části nákladů za energie. Je pouze škoda, že 
při vyúčtování nepoužili jinou položku ze svého rozpočtu, kterou potřebovali uhradit. Starosta 
zdůraznil, že poskytování této služby v naší obci je žádoucí, pro naše občany potřené, DCHB 
prokázala, že tuto službu našim občanům zprostředkovala, že tyto finanční prostředky byly 
plně využity pro ve prospěch občanů obce Sokolnice. P. Parma řekl, že obec měla zdůvodnit, 
proč nebyla při vyúčtování dotací u organizací Myslivecký spolek na Zlatém potoce, Svaz 
včelařů opatřeny razítkem podatelny s datem podání, ale žádné vysvětlení nebylo do dnešního 
dne podáno. P. Hrdličková odpověděla, že k předání vyúčtování zástupců zmíněných spolků 
došlo v řádném termínu, ovšem v době, kdy již nebyla přítomna p. kolegyně, která má na 
starosti podatelnu. Vyúčtování tudíž přebíral jiný zaměstnanec obce, který neměl možnost 
opatřit vyúčtování razítkem s datem podání. Starosta doplnil, že pokud vznikne požadavek od 
Kontrolního výboru, tak obec nemá problém s tím, aby bylo vypracováno čestné prohlášení, 
které podepíše pí Hrdličková, jenž dokumenty přebírala, že k jejich odevzdání došlo v řádném 
termínu. Starosta se závěrem, před hlasování o navrženém usnesení, obrátil na členy 
Kontrolního výboru, zda chtějí situaci řešit jinak, než formou předestřeného usnesení – tedy, 
zda někdo z nich předloží Zastupitelstvu obce návrh na usnesení jiné. Členové kontrolního 
výboru odpověděli, že nechtějí předložit žádný jiný návrh na nové usnesení.    
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí usnesení č.j. KV 02/2022. Zastupitelstvo obce 
konstatuje, že na základě doplněných zpráv, které si obec od předmětných spolků a organizací 
v souladu s obsahem provedené kontroly vyžádala, se neztotožňuje s návrhem KV na 
navrácení části poskytnuté dotace od spolku Lípa komunitní centrum a navrácení dotace od 
Diecézní charity Brno, Oblastní charity Rajhrad, neboť dle ZO nedošlo ve svém důsledku 
k rozporu s účelem čerpání dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí návrh KV, aby za účelem možnosti provádění 
kontroly veškerá usnesení (i návrhy) rady obce Sokolnice povinně obsahovala odpovídající 
(přiměřené) termíny pro splnění usnesení a také odpovídající odůvodnění usnesení (tj. proč je 
přijímáno/navrhováno). Některá usnesení termíny již nyní obsahují, některá ne. Bez 
odůvodnění usnesení (resp. jeho návrhu) není dle KV zřejmé, proč bylo přijato (resp. 
navrženo) ani nelze následně zkontrolovat, zda byl splněn důvod (účel) usnesení. 
Zastupitelstvo obce Sokolnice ukládá tajemnici OÚ Sokolnice implementaci návrhu KV při 
koncepci usnesení jednotlivých orgánů obce s termínem – ihned. 
Hlasování: 10/1/2 
 
 
4. Informativní zprávy 
Rada obce doporučuje starostovi informovat veřejnost o činnosti rady, zejména: 
 Rekonstrukce ul. Na Skalce – Starosta sdělil, že stavba byla řádně dokončena a 

předána obci. V rámci stavby musel být operativně řešeny problémy s dešťovou 
kanalizací, která v některých místech byla naprosto nefunkční.  V tuto chvíli obec 
iniciovala žádost o provedení kolaudace.  

 Rekonstrukce ul. Pod Stráží – Starosta informoval, že v měsíci listopadu již započaly 
stavební práce na rekonstrukci této ulice. Konkrétně zhotovitelská firma začala 
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provádět výkopy a pokládku dešťové kanalizace. Aktuálně byla stavba (s ohledem na 
klimatické podmínky) pozastavena a činnost bude obnovena 10.01.2023. Součástí této 
stavby je též oprava paty náspu v ul. Slovákova. Termín zhotovení je naplánován do 
konce října 2023. 

 Přístavba MŠ a ZŠ – Starosta uvedl, že obec by měla být úspěšná v získání dotace na 
rekonstrukci MŠ. Aktuálně je žádost naší obce hodnocena poskytovatelem dotace. 
Pokud splní všechny formální náležitosti, bude vydáno rozhodnutí o jejím poskytnutí. 
Starosta předpokládá, že již na počátku ledna bude RO řešit přípravu výběrového 
řízení na zhotovitele stavby.  
U ZŠ je situace o něco horší. Obec se snažila získat dotaci prostřednictvím národního 
dotačního titulu, nicméně aktuálně je v seznamu všech žadatelů cca 4 pod hranicí 
poskytnutí dotace. Nicméně starosta odprezentoval, že je možné, že bude navýšena 
alokace finančních prostředků od ministerstva či hodnotící orgán posoudí žadatele 
před námi a plně jim nevyhoví, což by v obou případech mělo pozitivní vliv na 
případné získání toliko potřebných financí na realizaci stavby.  V neposlední řadě 
starosta uvedl, že v měsíci březnu 2023 by měl být vyhlášen další dotační titul, 
tentokráte z ITI – brněnské metropolitní oblasti. 

Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo obce Sokolnice bere na vědomí informativní zprávy. 
Hlasování: 9/0/0 
 
 
Na závěr zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice starosta jmenoval nového velitele JSDH 
Sokolnice p. Jiřího Zaťku. 
 
 
Starosta obce poděkoval všem přítomným a zasedání zastupitelstva v 19.15 h ukončil.  

 
Zápis vyhotovila dne 15. 12. 2022 Andrea Hrdličková 
 
 
 
 
Zapisovatel: Andrea Hrdličková, v.r. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Marie Fojtů, v.r. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Alan Faltýnek, v.r. 
 
 
 
Starosta obce: Libor Beránek, v.r. 
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