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Zápis 19. zasedání ZO Kobylnice dne 19.6.2014 

 
Přítomni:  12 členů ZO Kobylnice, 3 členi omluveni,  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) Závěrečný účet obce za rok 2013  
7) Roční účetní závěrka za rok 2013 
8) Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2013 
9) Závěrečný účet Dobrovolného sdružení obcí Cezava za rok 2013 
10) Závěrečný účet Dobrovolného sdružení obcí Mohyla Míru za rok 2013 
11) Prodej pozemku p.č. 376/17 
12) 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 Petr Peško a paní Ing. Zdenka Karmazínová. Dále upozorňuje, že průběh 
veřejného zasedání je zvukově zaznamenáván pro potřeby vyhotovení zápisu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Petra Peška a paní Ing. Zdenku Karmazínovou. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 
 
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 
 
 
2. Zpráva z jednání rady obce 

 
Starosta shrnul činnost rady obce od posledního zasedání zastupitelstva: Rada se sešla 3x, naposledy 
dnes těsně před jednáním zastupitelstva. Zastupitelé vždy po vyhotovení zápisu ze schůze rady obce 
obdrželi jeho zkrácenou verzi. 
Rada provedla rozpočtové opatření č. 7/2014, schválila smlouvu o zásahu do krajské komunikace, 
schválila roční závěrku ZŠ a MŠ Kobylnice, schválila záměr odprodat pozemek 376/17, schválila smlouvu 
o přijetí dotace od JmK, schválila pronájem urnového místa, smlouvu o právu stavby, smlouvu nájemní 
s RWE, neschválila dar na další babyboxy, neschválila vyvěšení moravské vlajky a schválila dar TJ Sokol 
Kobylnice na Kuňava Cup. 
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Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 
 
 
3. Zpráva finančního výboru  

 

Přednesla předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová. 
Finanční výbor se sešel 1x.  Zabýval se Závěrečným účtem obce za rok 2013, účetní závěrkou obce za rok 
2013 a doporučuje zastupitelstvu schválit závěrečný účet i účetní závěrku. Dále doporučuje 
zastupitelstvu se zabývat výší koeficientu daně z nemovitosti. (viz příloha zápisu č. 1) 
 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci výboru finančního.  

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 
 
 
4. Zpráva kontrolního výboru  
 

Předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová byla ze zasedání omluvena. Zápis ze schůze byla na obecní 
úřad dodána. (viz příloha zápisu č. 2) 
 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu výboru kontrolního. 

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

 
 

5. Schválení rozpočtových opatření 
 

Starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7/2014, provedené radou obce od posledního zasedání 
zastupitelstva. (viz příloha zápisu č. 3) 
 
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění schvaluje provedené rozpočtové opatření č. 7/2014.  
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 
 

 
6. Závěrečný účet obce za rok 2013 
 

Rada projednala závěrečný účet obce a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení. Návrh závěrečného 

účtu byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce a na webových stránkách obce, umožňujících dálkový 

přístup. Závěrečný účet obce skončil přebytkem ve výši 1,259.513,44 Kč a vytváří tak úsporu pro  další 

období, když příjmy činily 12,821.493,85 Kč a výdaje 11,561.980,41 Kč. Výsledek hospodaření (rozdíl 

mezi výnosy a náklady) činí po zdanění + 2,615.428,41 Kč. V průběhu roku provedla Rada obce 17 

rozpočtových opatření, kterými se původně plánovaný deficit ve výši 2,001.100 Kč změnil na přebytek 

rozpočtu. Důvodem bylo zejména získání dotací, lepší výběr sdílených daní a odklad realizace parkoviště 

Táborská až na letošní rok. 
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Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledcích přezkoumání – audit. Auditor ve své zprávě 
konstatuje, že podle  zák.č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a 
dobrovolných svazků obcí „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Projednání závěrečného účtu se dle §17 
odst. (7) zák.č. 250/2000 Sb. v takovém případě uzavírá vyjádřením souhlasu bez výhrad. (viz příloha 
zápisu č. 4) 
 
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění schvaluje závěrečný účet obce a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením a to 
bez výhrad. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 

 
 

7. Roční účetní závěrka za rok 2013 
 

Podle novely zákonů je od loňska povinnost schvalovat i roční účetní závěrku. V průběhu loňského roku 

vyšla vyhláška, která upravuje podmínky a metody pro schvalování závěrky. V návaznosti na tuto 

vyhlášku obdrželi zastupitelé podklady, jak to vyžaduje vyhláška č. 220/2013 Sb. 

Podklady pro schvalování účetní závěrky se rozumí zejména 

a) schvalovaná účetní závěrka (Rozvaha, Výsledovka, Příloha) 

b) zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, 
zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěních při výkonu 
veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu 
s jinými právními předpisy vypracovány, 

c) zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny 
skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a 
to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem, 

d) inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle 
§ 4 a, 

e) účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. 

 
Předmětem schválení závěrky je konstatování, že schvalující orgán neshledal závady. Pokud schvalující 
orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že schvalovaná účetní závěrka 
neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky, tuto účetní závěrku schválí. V této věci se můžeme opírat zejména o 
stanovisko auditní firmy a také o doporučení finančního výboru.  
 
O úkonu schválení se musí vyhotovit protokol, který obsahuje: 

a) identifikaci schvalované účetní závěrky, 

b) datum rozhodování o schválení nebo neschválení účetní závěrky, 

c) identifikaci osob rozhodujících o schválení nebo neschválení účetní závěrky, 

d) výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky, 

e) zápis o neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, 

f) identifikaci průkazných účetních záznamů podle § 6 odst. 3, případně popis dalších skutečností 
významných pro uživatele účetní závěrky, 

g) vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o 
neschválení účetní závěrky podle § 7 odst. 3, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se 
schvalováním účetní závěrky. 
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V tomto protokolu mají všichni členové zastupitelstva právo uvést (pokud si to přejí) své hlasování o 
schvalování (např. odlišné od většiny) a to včetně důvodu svého hlasování. Takže při hlasování je možné 
požadovat tento zápis a po dokončení hlasování jej zdůvodnit. (viz příloha zápisu č. 5) 

 
Návrh na usnesení:  Schvalující orgán na základě předložených pokladů nezjistil, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

Schvalující orgán schvaluje účetní závěrku obce Kobylnice za rok 2013. 

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

 
 
 8.  Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2013 

 
Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí.  Závěrečný účet Svazku Šlapanicko byl schválen na valné hromadě 
dne 3.6.2014. Zastupitelé obdrželi závěrečný účet v podkladech pro dnešní jednání a rovněž byl vyvěšen 
na úřední desce a to i elektronicky. 
Největší podíl nákladů v hlavní činnosti činí odpisy DM – tis. Kč 142 780, kdy 26 000 tvoří odpisy DM za 
rok 2013 a 115 976 tvoří dodatečný odpis majetku, který se v roce 2013 vyřadil a nebyl nikdy odpisován. 
Největší podíl výnosů v hlavní činnosti činí rozpuštěné dotace v tis. Kč 10 390. 
Celkové výnosy a náklady za rok 2013 
Hospodářská činnost tis. Kč 
Výnosy 16 302 
Náklady 17 517 
Výsledek hospodaření - 1 215 /ztráta/ 
Hlavní činnost tis. Kč 
Výnosy 11 177 
Náklady 144 333 
Výsledek hospodaření - 133 154 /ztráta/ 
 
Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 

 
 
9. Závěrečný účet Dobrovolného sdružení obcí Cezava za rok 2013 

 
Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí.  Závěrečný účet DSO Cezava byl schválen na valné hromadě dnes, 
tedy 19.6.2014. Zastupitelé obdrželi závěrečný účet v podkladech pro dnešní jednání a rovněž byl 
vyvěšen na úřední desce a to i elektronicky. 
Příjmy celkem 454.152 Kč, výdaje celkem 295.826 Kč, výsledek hospodaření 158.346 Kč.  
 
Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Dobrovolného sdružení obcí Region 
Cezava. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 

10. Závěrečný účet Dobrovolného sdružení obcí Mohyla Míru za rok 2013 
 



Zápis z 19. ZO dne 19.6.2014 Stránka 5 

 

Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí.  Závěrečný účet DSO Mohyla Míru byl schválen na valné hromadě  
10.6.2014. Zastupitelé obdrželi závěrečný účet v podkladech pro dnešní jednání a rovněž byl vyvěšen na 
úřední desce a to i elektronicky. 
Příjmy celkem 64.787 Kč, výdaje celkem 76.249 Kč, výsledek hospodaření -11.462 Kč.  
 
Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí schválený závěrečný účet Dobrovolného sdružení obcí Mohyla 
Míru. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 

 
 
11.  Prodej pozemku p.č.  
376/17 
 
Rada obce projednala záměr a doporučila obci schválit prodej pozemku p.č. 376/17 o výměře 2m 2  v k.ú. 
Kobylnice u Brna a ve vlastnictví obce. O pozemek projevili zájem manželé Radauscherovi a to proto, že 
tento pozemek byl zasažen jejich stavbou rekonstrukce a přístavby RD, když stavbu vytýčili v prodloužení 
obvodové stěny sousedního domu. Záměr byl řádně zveřejněn a nikdo kromě iniciátorů prodeje 
neprojevil o tuto nemovitost zájem. Rada se na své dnešní schůzi zabývala i návrhem ceny pozemku a 
doporučuje zastupitelstvu stanovit cenu ve výši 250 Kč/m2, tedy celkem za 500 Kč. (viz příloha zápisu     
č. 6) 
 
Návrh na usnesení:  ZO v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění schvaluje prodej pozemku p.č. 376/17 o výměře 2 m2 za 500 Kč manželům Radauscherovým s tím, 
že veškeré náklady hradí nabyvatel. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:    12                   PROTI:   0                ZDRŽEL SE:   0 

 
 
12. Různé 
 
Starosta vyzval předsedy komisí o napsání článku o činnosti komise do Kobylnických listů. 
 
Příští zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice se uskuteční 9.10.2014. 
 
Paní Ulbrichová upozornila na špatný stav okraje vozovky v zatáčce u pomníku padlých.  
 
Pan Žbánek vznesl dotaz ohledně dotace na kompostéry. Starosta odpověděl, že obec dostala příslib 
z Ministerstva životního prostředí. Dotační smlouvu jsme zatím neobdrželi. 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ing. Lubomír Šmíd                                                               Stanislav Dolanský 

                                starosta                                                                               místostarosta 

 
 

Ověřovatelé zápisu:    
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 Petr Peško 

 

 

 

 

Ing. Zdenka Karmazínová 

 

 

 

Zapsala: Jaroslava Urbánková                                         


