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Zápis 18. zasedání ZO Kobylnice dne 15.5.2014 

 
Přítomni:   12 členů ZO Kobylnice, 2 členi omluveni,  1 člen pozdní příchod, viz prezenční listina 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová 
 
Program zasedání: 

1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2) Zpráva z jednání rady obce 
3) Zpráva finančního výboru 
4) Zpráva kontrolního výboru 
5) Schválení rozpočtových opatření 
6) Dotační smlouva Sdružení dechová hudba Zlaťanka 
7) Smlouva o zápůjčce na projekt Mezinárodní festival dechové hudby 
8) Smlouva o vyplňovacím právu směnečném  
9) Různé 

 
 

1. Zahájení 
 
Zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné, protože je přítomno 12  zastupitelů. 
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a je zveřejněn na webové 
stránce obce, umožňující dálkový přístup, námitky proti němu nebyly vzneseny. Zapisovatelkou určuje 
starosta paní Jaroslavu Urbánkovou. Podle jednacího řádu jsou třeba zvolit ověřovatelé zápisu.  
Ověřovateli byli navrženi pan Milan Ulbrich a paní Jana Poláčková. Dále upozorňuje, že průběh 
veřejného zasedání je zvukově zaznamenáván pro potřeby vyhotovení zápisu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Milana Ulbricha  a paní  Janu Poláčkovou. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO: 12                   PROTI: 0                ZDRŽEL SE:  0 
 
Dostavil se další člen ZO (čas 18:02 hod.) viz prezenční listina. 
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0              ZDRŽEL SE:  0 
 
 
2. Zpráva z jednání rady obce 

 
Starosta shrnul činnost rady obce od posledního zasedání zastupitelstva: Rada se sešla 4x, naposledy 
dnes těsně před jednáním zastupitelstva. Zastupitelé vždy po vyhotovení zápisu ze schůze rady obce 
obdrželi jeho zkrácenou verzi. 
Rada provedla rozpočtová opatření č. 4 - 6/2014, schválila pronájem urnového místa, smlouvu o zřízení 
věcného břemene s RWE, neschválila místo podnikání na adrese OÚ, schválila opravu resp. vybudování 
chodníku u spodního dvoru a opravu kanalizace a nájezdu u horního dvoru, schválila výsledek 
výběrového řízení na zhotovitele stavby Parkoviště Táborská, realizovala koupi pozemku p.č. 766 od 
sourozenců Šíblových, projednala smlouvu o zápůjčce Zlaťance, schválila dar SDH na kroje při ostatcích, 
schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, projednala žádost o povolení 
splátkového kalendáře k místnímu poplatku, schválila smlouvu o dílo na dodávku interaktivní tabule do 
poslední třídy ZŠ, projednala informaci o zápisu do MŠ a informace o přerušení provozu ŠD a MŠ, 
schválila smlouvy o služebnosti na přípojky inženýrských sítí, projednala žádost o pronájem pozemku p.č. 
236/1, schválila dary rodičům nových občánků a výrobu pamětních medailí obce, schválila zakoupení 
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nového plynového sporáku do školní kuchyně, dar za sběr železného šrotu, projednala záznam o 
využívání údajů z centrálního registru osob, schválila vydání zvláštního hodového čísla Kobylnických listů 
a stanovila cenu za DVD se sestřihem obecních akcí. 
 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0              ZDRŽEL SE:  0 
 
 
3. Zpráva finančního výboru  

 

Předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová oznámila, že schůze finančního výboru bude až před 
projednáním závěrečného účtu a roční účetní závěrky obce.  
Finanční výbor se v mezidobí od posledního zasedání zastupitelstva nesešel.   

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci výboru finančního.  

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0              ZDRŽEL SE:  0 
 
 
4. Zpráva kontrolního výboru  
 

Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová.  
Kontrolní výbor se sešel 1x. Byly rozdány členům výboru úkoly ke kontrole.  
(viz příloha zápisu č.1) 
 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu výboru kontrolního. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI: 0              ZDRŽEL SE:  0 

 
 

5. Schválení rozpočtových opatření 
 

Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 4 - 6/2014, provedená radou obce od posledního zasedání 
zastupitelstva.  (viz příloha zápisu č.2) 
 
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 4/2014, 5/2014  a 6/2014.  

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12                 PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 1   
 
 
6. Dotační smlouva Sdružení dechové hudby Zlaťanka 
 

Zastupitelstvo obce na svém minulém zasedání schválilo přidělení dotace Sdružení Zlaťanka ve výši 50 
tis. Kč a to na kofinancování projektu a na financování neuznatelných nákladů projektu Mezinárodní 
festival dechových hudeb. Dle zákona o obcích je nutné doplnit a zastupitelstvem schválit i smlouvu o 
dotaci. Její text byl před jednáním zaslán všem zastupitelům a vychází z obvyklých ustanovení, podle 
kterých čerpá dotace obec od Jihomoravského kraje.  
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Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kobylnice Sdružení dechové hudby 

Zlaťanka. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO: 12                 PROTI:  1               ZDRŽEL SE:  0  
 

 
7. Smlouva o zápůjčce na projekt Mezinárodní festival dechové hudby 
 

Zastupitelstvo na svém minulém zasedání schválilo zápůjčku ve výši 450.000 Kč na předfinancování 
nákladů projektu, vymínilo si však vyhradilo právo schválení konečného znění úvěrové smlouvy. 
Advokátní kancelář Golas Vovesná připravila návrh smlouvy o zápůjčce (viz příloha č. 3 zápisu). Tento 
návrh smlouvy je předložen ke schválení. Zápůjčka bude kryta směnkou, náležitosti směnky jsou 
předmětem dalšího bodu jednání. 

 
Návrh na usnesení:  ZO v souladu s ustanovením § 85, písm. j), zák.č. 128/2000 Sb. o obcích schvaluje 

Smlouvu o zápůjčce mezi obcí Kobylnice a Sdružením dechová hudba Zlaťanka. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  11                 PROTI:  1             ZDRŽEL SE:  1 

 
 
8. Smlouva o vyplňovacím právu směnečném 

 
Pro krytí zápůjčky dle bodu 7 dnešního zasedání zastupitelstva připravila AK Golas Vovesná návrh 
smlouvy o vyplňovacím právu směnečném a formulář směnky. Pravomoc schvalovat takovouto smlouvu 
není vyhrazena zastupitelstvu, ale je tzv. zbytkovou pravomocí rady. Zastupitelstvo si ji však může 
vyhradit a vzhledem k návaznosti na předchozí bod se jeví jako vhodné postupovat obdobně. Proto 
starosta navrhuje, aby zastupitelstvo přijalo usnesení  
 
Návrh na usnesení:  ZO si  v souladu s ustanovením § 84, odst. (4) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění  vyhrazuje pravomoc schválit Smlouvu o vyplňovacím právu směnečném mezi obcí Kobylnice a 

Sdružením dechová hudba Zlaťanka. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO: 12                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  1  
 
Následně je možno hlasovat o schválení smlouvy:  
 
Návrh na usnesení:  ZO  na základě předchozího usnesení a  v souladu s ustanovením § 84, odst. (4) zák.č. 

128/2000 Sb. o obcích v platném znění  schvaluje Smlouvu o vyplňovacím právu směnečném mezi obcí 

Kobylnice a Sdružením dechová hudba Zlaťanka a Ladislavem Hrdličkou, nar. 14.9.1977. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  11                 PROTI:  1             ZDRŽEL SE:  1 

 
 
9. Různé 

 
- Kolaudace autobusové zastávky proběhne ve čtvrtek 22.5.2014. 
- Nahrávání ČT – Zlaťanka se bude konat 26.5.2014 v Rakvicích pod názvem Putování za muzikou 

s Jožkou Šmukařem. 
 
 



Zápis z 18. ZO dne 15.5.2014 Stránka 4 

 

Dotazy a návrhy: 
 
Pan Beneš podal  -   návrh na možnost vybudování chodníku přes most k Hloušku ke garážím na konci   
                                     ulice Táborské  

-  návrh na snížení koeficientu u daně z nemovitosti 
-  příspěvky na kroje 

 
Pan Trhlík vznesl dotaz, kdy je předpokládány termín dokončení parkoviště na ul. Táborské. Starosta 
sdělil, že termín dokončení je do konce června 2014. 
 
Paní Kučerová podala návrh, aby se na vstupní bránu do Bažantnice dala cedule s provozní dobou.  
 
Pan Ulbrich, Peško podali návrh na umístění dopravního značení na požární zbrojnici – Výjezd vozidel. 
 
Paní účetní Ustohalová podala informace všem zastupitelům ke schvalování závěrečného účtu a účetní 
závěrky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ing. Lubomír Šmíd                                                               Stanislav Dolanský 

                                starosta                                                                               místostarosta 

 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    

 

Milan Ulbrich  

 

 

 

 Jana Poláčková 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Urbánková                                         


