Zápis z 2. zasedání ZO Kobylnice dne 10.12.2014

Zahájení zasedání: 18:06 hod.
Ukončení zasedání: 21:15 hod.
Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava
Urbánková
Program zasedání dle pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Složení slibu člena zastupitelstva obce
Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice
Zřízení výboru pro média a informace
Zpráva z jednání rady obce
Schválení rozpočtového opatření
Odměňování předsedů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce
Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet a závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice v roce 2015
Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015
13. Různé

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Starosta Ing. Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné, konstatoval, že se dostavili všichni členové ZO
s výjimkou omluveného Jiřího Pecla. Starosta prohlásil, že ZO je usnášení schopné. Starosta
informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a byl zveřejněn na webových
stránkách obce, umožňujících dálkový přístup. Byla proti němu vznesena námitka, která bude
projednána v rámci bodu 1. Zapisovatelkou jmenuje paní Jaroslavu Urbánkovou. Dále upozorňuje, že
průběh veřejného zasedání je pro potřeby vyhotovení zápisu zvukově zaznamenáván.

a) Volba ověřovatelů
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan Michael Ulbrich
a paní Zdeňka Matulová.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje ověřovateli zápisu pana Michaela
Ulbricha a paní Zdeňku Matulovou.

Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Projednání námitky proti zápisu z 1. zasedání zastupitelstva.
Námitku podal Michael Ulbrich. Týká se bodu: možnost zasílání materiálů pro zasedání zastupitelstva
a zjednodušených zápisů z rad členům zastupitelstva, který byl projednáván v rámci bodu různé.
Zápis uvádí informaci o zjednodušeném výpisu ze zápisů ze schůzí rady a jejich úpravě s ohledem na
zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tato informace však v tomto bodě zasedání
nezazněla. Naopak zcela chybí návrh na usnesení, o kterém se hlasovalo.
Hlasování o tomto bodu dle zvukového záznamu:
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Návrh na usnesení dle zvukového záznamu: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje, aby podkladové
materiály pro jednání orgánů obce byly doručovány členům těchto orgánů v elektronické podobě a že
tento způsob doručování je rovnocenný způsobu zasílání podkladů v listinné podobě.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh na usnesení o námitce: Zastupitelstvo obce Kobylnice uznává námitku a schvaluje opravený
zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6.11.2014 s vypuštěním textu zápisu tohoto
bodu zasedání a s vložením výše uvedeného usnesení.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

c) Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou s navrženým programem, který je uveden
na začátku zápisu. Vzhledem k tomu, že bod č. 2 zasedání zastupitelstva byl zařazen pro složení slibu
zastupitele pana Jiřího Pecla, který nebyl na ustavujícím ZO a teď je v pracovní neschopnosti,
navrhuje se bod „Složení slibu člena zastupitelstva“ vypustit a další body přečíslovat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vypuštění bodu č. 2 „Složení slibu
člena zastupitelstva obce“ a následné přečíslování bodů programu zasedání zastupitelstva.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Dále navrhuje změnu názvu bodu č. 7 na: „Stanovení výše odměny při souběhu funkcí“. Původně
navržený bod jednání patří do kompetence rady, ale je potřeba na zasedání zastupitelstva vyřešit
problematiku odměňování při souběhu funkcí u členů zastupitelstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změnu názvu bodu č. 7 na
„Stanovení odměny zastupitelů obce při souběhu funkcí“.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Starosta dále upozornil, že dne 9.12.2014 se podařilo projednat s ředitelkou ZŠ a MŠ Kobylnice její
návrh rozpočtu a z tohoto projednání vychází podstatná změna pro návrh rozpočtu obce. Z toho
důvodu se jeví jako vhodné předřadit původní bod č. 9 před původní bod č. 8 programu. Zároveň tento
bod nevyjadřuje přesně bod, který máme projednat, doporučuje, aby byla vypuštěna slova „Rozpočet
a“ a tento bod byl schválen s názvem „Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice v roce
2015“.
Dana Šmídová podala protinávrh, aby se bod nepřesunoval.
Hlasování o protinávrhu: „ Nepřesunovat bod Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice
v roce 2015 před bod Rozpočet obce na rok 2015 s tím, že starosta při projednávání bodu Rozpočet
obce, okomentuje v par. 3113 důvod snížení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice.“
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o změně názvu bodu: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje změnu názvu bodu č. 9 „
Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice v roce 2015“.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0
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Zdeňka Matulová navrhla zařadit bod „ Zpráva kontrolního výboru“ jako bod č. 2.
Hlasování o zařazení bodu do programu: „ Bod č. 2 Zpráva kontrolního výboru“.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení o celém programu: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94, odst. (2) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje upravený program
zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Zpráva kontrolního výboru
Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice
Zřízení výboru pro média a informace
Zpráva z jednání rady obce
Schválení rozpočtového opatření
Stanovení odměny zastupitelů obce při souběhu funkcí
Rozpočet obce na rok 2015
Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice v roce 2015
Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015
13. Různé

Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Zpráva kontrolního výboru
Přednesla předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová.
Kontrolní výbor v rámci kontroly plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce požádal obecní úřad
o poskytnutí kopií zápisů rady obce a zastupitelstva obce včetně usnesení a příloh za období 01 –
09/2014, dále o veškerou dokumentaci cyklostezky Kobylnice – Sokolnice a to i s výdaji spojené s její
přípravou a o vnitřní směrnice obecního úřadu ke kontrole.
Předsedkyně informovala, že od 1.12.2014 inventarizační komise zahájila inventarizaci majetku obce.
Inventarizační komise je ve složení: Zdeňka Matulová, Lenka Šimlová, Michael Ulbrich, Karel Žbánek
a František Kvasnička.
Viz příloha č.1.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Jednací řád zastupitelstva obce Kobylnice
Na minulém zasedání zastupitelstva signalizoval pan Michael Ulbrich, že předloží řadu úprav
jednacího řádu zastupitelstva obce. Svůj rozsáhlý návrh zpracoval a předal prostřednictvím OÚ
k projednání na zasedání zastupitelstva.
Starosta konstatoval, že za několik funkčních období se nikdo o jednací řád nezajímal, neopíral se o
něj a je vhodné, aby byl jednací řád v souladu se zákonem. Navrhovatel odhalil úpravu výkladu, která
vešla v účinnost v roce 2012 a která již neumožňuje vyloučit podjatého člena zastupitelstva
z projednávání bodu. Jedná se tady o čl. 14 jednacího řádu s názvem „Vyloučení člena zastupitelstva
obce“, který starosta navrhl bezodkladně nahradit textem dle navrhovaného jednacího řádu: „ Střet
zájmu“.
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Starosta dále konstatoval, že k ostatním částem návrhu změn jednacího řádu však má připomínky, z
nichž cca 5 připomínek je spíše formálních a dalších cca 10 připomínek je zásadních s právním
dopadem. Vzhledem k tomu, že starosta mohl připomínky shrnout a předložit až na zasedání,
doporučuje zastupitelstvu tyto připomínky důkladně prostudovat a případně o nich a tedy i o celém
jednacím řádu jednat opět na příštím zasedání zastupitelstva.
Starosta předal slovo navrhovateli, který předložil jako podkladový materiál výše zmíněný rozsáhlý
soubor úprav a následující text.
Předkladatel Michael Ulbrich souhlasí s tím, aby projednávání bodu jednacího řádu zastupitelstva
obce proběhlo na příštím zasedáním zastupitelstva obce.
Následovala diskuze, po které:
a) Předkladatel Michael Ulbrich formálně stahuje návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na
základě § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice.
b) Lenka Šimlová navrhuje schválit změnu jednacího řádu tak, aby lhůta pro předložení podkladů
zastupitelům pro zasedání zastupitelstva byla prodloužena na 7 dnů.
Z následné diskuze vyplynulo, že v takovém případě musí předkladatelé předat svoje návrhy
prostřednictvím obecního úřadu v dostatečném předstihu, aby mohly být pro zastupitele připraveny.
Občan Karel Žbánek podal návrh, aby Jednací řád zastupitelstva byl zveřejněn na webových
stránkách obce a zároveň byl zveřejněn i nový návrh Jednacího řádu, který bude projednáván na
příštím zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice ukládá předkladatelům bodů příštího jednání
zastupitelstva předložit návrhy prostřednictvím obecního úřadu nejpozději 14 dnů před zasedáním
zastupitelstva.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

c) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice ukládá starostovi předložit podkladové materiály
pro zasedání zastupitelstva nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

d) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje vypuštění celého obsahu článku 14
z platného Jednacího řádu zastupitelstva obce.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Dále starosta předložil souhrnný návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 96
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Jednací
řád Zastupitelstva obce Kobylnice.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Zřízení výboru pro média a informace
Starosta vyzval Michaela Ulbricha jako předkladatele tohoto bodu jednání k podání informací.
Michael Ulbrich uvedl návrh na zřízení výboru pro média a informace. V podkladech dostali členové
zastupitelstva obce návrh statutu tohoto výboru a důvodovou zprávu. Výbory jsou dle zákona
iniciativní a kontrolní orgány a plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Tyto úkoly jsou
obsaženy ve statutu, úkoly jsou iniciativní a kontrolní (tak, jak říká zákon). Činnost výboru by se týkala
internetových stránek, infokanálu, Kobylnických listů, problematiky natáčení a focení akcí a propagací
obce. Statut je zpracován jednoduše. Komplexnější problematika (co a jakým způsobem) by byla
zpracována výborem, který by se těmito věcmi zabýval, a který by k tomuto přijal usnesení, o kterém
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by informoval, jak mu ukládá zákon, zastupitelstvo obce. Přestože je výbor pouze iniciativní a kontrolní
orgán, tak se předpokládá, že členové výboru by aktivně některé činnosti vykonávali. Tato činnosti by
byla upravena nějakou dohodou, kde by byly pravomoci a zodpovědnost k příslušné činnosti
stanoveny. Ve statutu toto upraveno není, protože výbor sám o sobě také pravomoci mít nemůže.
Starosta upozornil na to, že předložený statut je takřka bezobsažný, je zúžen pouze na sledování a
připomínkování existujících informací a předkládání návrhů zastupitelstvu na doplňování informací je
nešikové, protože výkonným orgánem obce v těchto věcech je rada obce. Proto by byla vhodnější
forma komise rady a podal k tomu důvody. Dále předal iniciátorům vzniku výboru materiál
vypracovaný Fondem Otakara Motejla „jak otevírat data?“, který popisuje, jak mají být informace
zveřejňovány, a v předloženém statutu z tohoto materiálu nebylo nic zahrnuto.
Starosta proto navrhuje nezřídit výbor pro média a informace, a pokud by byl zřízen, tak neschválit
předložený statut a uložit výboru úkol zpracovat detailně statut se zapracováním způsobů a forem
veřejného poskytování informací s ohledem na soulad s obecně závaznými právními normami i
s ohledem na technické a technologické změny vybavení obce pro tento způsob poskytování
informací a to včetně stanovení konkrétních pravomocí a zároveň hmotně právních a trestně právních
odpovědností. Zároveň, aby zastupitelstvo obce uložilo povinnost zpracovat analýzu finanční
náročnosti těchto opatření.
V tomto bodě proběhla rozsáhlá diskuze.
Shrnutí diskuze:
-

Občan Karel Žbánek jako jeden z iniciátorů tohoto výboru argumentoval, že podle stanoviska
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR nemůže zastupitelstvo výboru
udělovat pravomoc. Dále, že informace na webových stránkách jsou chudé a nedostatečné, nelze
posoudit jejich aktuálnost. Myšlenkou výboru by bylo shromáždit podměty od občanů, zpracovat je
a předložit na zastupitelstvu, který by uložil obecnímu úřadu, aby tyto informace na webové
stránky vložil. Pokud jde o otevřená data, o tom výbor na začátku vůbec neuvažoval, protože
nikdo neví, co to obnáší.

-

Starosta vložil poznámku, že auditor vykonal audit i nad webovými stránky a neshledal závadu.

-

Občan Karel Žbánek oponoval, že neví, co konkrétně auditor kontroluje a nejde jen o povinně
zveřejněné informace podle zákona. Nejsou tam informace, které by tam být mohly jako např.
Jednací řád zastupitelstva, rozpočtový výhled,…

-

Starosta: ano informací je celá řada, které by občané chtěli mít. Je možné doplnit jakékoliv
informace, ale pak se může stát, že dojde k zahlcení informacemi. Je důležité, jak tyto informace
třídit, jak tyto informace poskytnout. Toto je úkol spíše pro komisi.

-

Lenka Šimlová – vložila připomínku, že by se na webové stránky měly dávat informace o
výběrovém řízení, smlouvách, investičních akcí apod.

-

Starosta odpověděl, že tyto informace na webu jsou, protože jsou zveřejněny ze zákona, jen jsou
jinde. Je potřeba, aby materiál, který má být zveřejněn, byl v souladu se zákonem. Informace tedy
na internetu jsou, jde jen o to, aby byly provázány s tím základním webem. Starosta podotknul, že
toto není úkol pro výbor, ale pro komisi, která by mohla o těchto věcech přímo komunikovat
s radou.

-

Občan Pavel Horáček by rád uvítal, aby se z jednání zastupitelstva pořizovala audio-video
nahrávka a byla uveřejněna na webových stránkách, aby jednání mohli shlédnout i občané, kteří
se nemohli jednání zúčastnit. Je ochoten to zaplatit, vynaložit na to finanční prostředky a byl by
rád, aby zastupitelstvo obce schválilo pořizování audio-video nahrávek.

-

Starosta znovu připomněl, že pokud by byl výbor zřízen, tak neschválit předložený statut a uložit
výboru úkol zpracovat detailně statut se zapracováním způsobů a forem veřejného poskytování
informací s ohledem na soulad s obecně závaznými právními normami i s ohledem na technické
a technologické změny vybavení obce pro tento způsob poskytování informací a to včetně
stanovení konkrétních pravomocí a zároveň hmotně právních a trestně právních odpovědností.
Zároveň, aby zastupitelstvo obce uložilo povinnost zpracovat analýzu finanční náročnosti těchto
opatření. Aby zastupitelstvo vědělo, že se to dělá v souladu se zákonem.

-

Michael Ulbrich sdělil, že výbor počítá s tím, že bude aktivně na web informace dávat. Do statutu
to nebylo zahrnuto z toho důvodu, že si myslí, že podle zákona to tam nepatří. Že bude uzavřena
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smlouva, ve které bude uvedeno, že výboru byl umožněn přístup na webové stránky, o
zodpovědnosti, pravomoci,….
-

Starosta požaduje, aby ve statutu byly zahrnuty, i v čem jsou kompetence a jaká je zodpovědnost.
Znovu vysvětlil důvody, jaké jsou pro zřízení komise a ne výboru.

-

Petr Peško vznesl dotaz na předkladatele Michaela Ulbricha, zda je možnost i uvažovat o zřízení
komise místo výboru. Michael Ulbrich potvrdil, že ta možnost je.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice neschvaluje zřízení výboru pro média a informace.
Hlasování:
PRO: 2 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 8
Návrh nebyl přijat.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanoveními § 84 odst. 2 písm. l) a §
117 odst. 1 věta první zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zřizuje výbor pro média a informace.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 4
Návrh nebyl přijat.

5. Zpráva z jednání rady obce
Starosta informoval zastupitele, že dostávají výpis z jednání rady, proto stručně připomněl, čím se
rada zabývala. Rada se sešla celkem 2x. Na první radě se tvořil rozpočet za účasti pozvaných
zastupitelů. Dále rada provedla rozpočtové opatření č. 15/2014, řešila příspěvek na telefony, schválila
smlouvu s OSA, pronájmy hrobových míst, řešila Kobylnické zpívání, záležitosti školské rady, kde za
zřizovatele byl jmenován Jiří Pecl a rada hledá druhého kandidáta za zřizovatele. Dále vydala
stanovisko ke změně licence pro linku 89, zřídila komise rady, jmenovala jejich předsedy a členy,
neschválila inzerci v publikaci „Česká republika – města a obce“, schválila návrh rozpočtu a vyřazení
dlouhodobého drobného hmotného majetku.
2 členové zastupitelstva (Dolanský, Šimlová) opustili jednání v průběhu projednávání tohoto bodu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu z jednání rady obce.
Hlasování:
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Schválení rozpočtového opatření
Předmětem předkládaného rozpočtového opatření je navýšení příjmů obce o příspěvek občana na
zpevněnou plochu (podle pravidel, stanovených při realizaci chodníků v obci v minulosti) a o plnění
pojišťovny za poškozený sloup VO při dopravní nehodě dne 31.8.2014 ve výši 23.700 Kč. Dále jde o
navýšení výdajů na pohoštění v souvislosti s konáním předsednictva Sdružení obcí a měst jižní
Moravy v Kobylnicích ve výši 3.500 Kč. Bylo provedeno snížení financování o 25.000 Kč.
Projednávání tohoto bodu se účastnilo opět 14 členů zastupitelstva.
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. 15/2014.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
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7. Návrh na stanovení měsíční odměny funkcionářům obce, u nichž dochází k souběhu
funkcí
Rada na své druhé schůzi jmenovala předsedy komisí, kteří už jinak vykonávají v orgánech obce
nějakou funkci, k níž je zastupitelstvem stanovena odměna. Jedná se v tuto chvíli o tyto předsedy
komisí: Alena Ulbrichová, Petra Štefková a Dana Šmídová, u kterých došlo k souběhu funkcí.
Neuvolněnému členovi zastupitelstva lze poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za
jednotlivé funkce. Zastupitelstvo již na svém 1. zasedání určilo výši odměn za jednotlivé konkrétní
funkce a to tak, že členovi rady obce se stanovila měsíční odměna ve výši 1.200 Kč a předsedovi
výboru či komise ve výši 500 Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 77, odst. (3), písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje zastupiteli obce při
souběhu funkcí v orgánech obce měsíční odměnu ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Rozpočet obce na rok 2015
Rada obce na své první schůzi, na kterou přizvala i ostatní členy zastupitelstva, projednala návrh
rozpočtu s ohledem na předpokládatelné výdaje zejména plánované investiční výdaje na rok 2015 i
rok následující. Z toho jednání vyplynulo, že není vůle nechat v rozpočtu položku ve výši 280 tis. Kč na
vypracování projektu nafukovací haly na víceúčelovém hřišti. Rada na své druhé schůzi znovu návrh
projednala a navrhuje původně navržených 280 tis. Kč na projektovou dokumentaci nafukovací hala
snížit na 130 tis. Kč na projektovou dokumentaci zázemí pro víceúčelové hřiště tak, aby bylo možné
v budoucnu se možností nafukovací haly se dále zabývat. Dále se rozhodla zařadit do návrhu
rozpočtu ještě prostředky na opravu pomníku obětem 1. světové války na hřbitově.
Pokud by do konání zasedání byl proveden rozpis státního rozpočtu tak, že by byla známa výše
dotace na výkon přenesené působnosti pro obec Kobylnice (tzv. globální dotace), byla by dnes na
příjmovou stránku rozpočtu zařazena. To se nestalo, takže bude tato dotace zahrnuta do příjmů až
obec obdrží tuto informaci a to formou rozpočtového opatření.
Byla schválena výše příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice a to snížením příspěvku. Po projednání s paní
ředitelkou školy došlo k úpravám jejího návrhu rozpočtu. Byl krácen požadavek na pořízení
dlouhodobého drobného majetku, který byl zřizovatelem povolen již letos z rezervního fondu a dále
v položce myčka do výdejny obědů, protože tuto položku zřizovatel již opakovaně odmítl z důvodu
extrémní produkce páry v uzavřeném prostoru výdejny jídla. Byly sníženy neopodstatněné nároky na
pořízení učebních pomůcek, na úhradu energií. Dále odpisy v roce 2015 budou po svěření movitých
věcí ve výši 94.866 Kč (zaokrouhleno na 94.900 Kč). Proto se snižuje příspěvek škole o 248.900 Kč
oproti již vyvěšenému rozpočtu.
Při další následné kontrole návrhu rozpočtu bylo zjištěno, že výnosy plánovaného cyklozájezdu jsou
zahrnuty v příjmech, náklady však nejsou započítány do výdajů. Současně také dochází ke
komunikaci s novými předsedy komisí, kteří již uplatňují některé drobné požadavky na činnost komisí.
Konkrétně tyto požadavky zařazené do jednotlivých paragrafů činí:
§ 3399 kultura, společenské akce navýšení o 1.700 Kč
§ 3421 volný čas dětí a mládeže navýšení o 3.000 Kč
§ 3429 zájmová činnost a rekreace navýšení (cyklozájezd + komise) o 40.300 Kč
Diskuze:
- V tomto bodě vznesl pár dotazů občan Karel Žbánek (deficit rozpočtu, snížení výnosů daní
z nemovitostí, členský příspěvek Svazku Mohyla Míra a Svazku pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko), na které mu starosta odpověděl.
-

Dana Šmídová vložila příspěvek, který vyplývá z finančního výboru, který se na své schůzi zabýval
i návrhem rozpočtu na příští rok a kde přijal 2 usnesení. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu
obce zvážit možnost vyčlenění finančních prostředků na pořízení projekčních prací na chodník
k oboře Sokolnice. Doporučuje zastupitelstvu obce schválit navržený rozpočet pro rok 2015 po
zvážení vyčlenění finančních prostředků na výše uvedený chodník.

-

Lenka Šimlová vznesla dotaz k existenci dokumentace na cyklo a hipostezku Sokolnice –
Kobylnice. Vysvětlil starosta a Dana Šmídová. Prostředky v rozpočtu jsou naplánovány na nějakou
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cyklostezku a to podle toho, ve kterém prostoru se podaří vyřešit majetkoprávní vztahy, tedy buď
na stezku Sokolnice – Kobylnice nebo třeba Kobylnice – Ponětovice apod.
-

Tomáš Šulc podal návrh, aby příspěvek na telefony byl i pro všechny předsedy výborů.

Navýšení rozpočtu v § 6112 o finanční příspěvek pro všechny předsedy výborů a komisí tj. 7x 500 Kč
ročně celkem o 3.500 Kč.
Diskuze o zřízení chodníku do obory:
Starosta informoval, že bylo jednáno v této věci už v minulých letech s tím, že by se vybudovala cesta
od hřbitova, ale vedení ŠLP Křtiny, jako vlastník obory, nemá zájem o vybudování další přístupové
cesty. Vybudování chodníku podél silnice by bylo řádově za několik miliónů korun a není doporučeno i
z technických důvodů (velká voda). Informaci doplnil Dolanský o předchozí snaze vybudovat chodník
podél silnice, kde tomu brání požadavky správy a údržby silnic a kolize s přívalovou vodou při
intenzivních deštích.
Starosta vyzval po diskuzi zastupitele, zda do rozpočtu zanést nějaké prostředky na zbudování cesty
do obory. Po další diskuzi nebylo ve věci nijak rozhodnuto.
-

Lenka Šimlová vznesla námitku, aby se z rozpočtu vyškrtla položka na pořízení projektové
dokumentace na zázemí pro víceúčelové hřiště, pokud není jisté, že se akce bude realizovat.
Dana Šmídová argumentovala s tím, že podle zkušeností z minulých let, může vyjít v této oblasti
nějaký dotační titul a pokud obec nebude mít připravenou projektovou dokumentaci, může obec o
dotaci přijít.

-

Starosta informoval, že rada je si plně vědoma, že takto navržený rozpočet negeneruje
dostatečnou úsporu pro realizaci velké investiční akce „Veřejné osvětlení“ v roce 2016. Rada
však hodlá podle takto navrženého rozpočtu hospodařit tak, že bude realizovat naplánované
aktivity vždy podle míry okamžitých možností nebo nutností, tedy např. územní plán až tehdy,
bude-li k dispozici ÚPD vyššího stupně (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje), příp.
vyskytne-li se potřeba zásahu v oblasti bezpečnosti obyvatelstva. Dále, např. v oblasti stavebních
investic až tehdy, bude-li vydáno stavební povolení apod. Tato omezení sebou nesou takřka
jistotu, že část předpokládaných výdajů nebude realizována. Na druhou stranu např. včasná
projektová příprava může umožnit žádost o případné dotace. Upozornil, že toto byla citace z rady
a aby si zastupitelé věděli, jakým způsobem bude rada hospodařit s rozpočtem.

Po shrnutí na příjmové straně nejsou změny oproti vyvěšenému rozpočtu, protože v tuto chvíli
neznáme výši globální dotace. Na straně výdajů jsou změny na jednotlivých paragrafech a to takto:
§ 3399 kultura, společenské akce navýšení o 1.700 Kč
§ 3421 volný čas dětí a mládeže navýšení o 3.000 Kč
§ 3429 zájmová činnost a rekreace navýšení o 40.300 Kč
§ 6112 zastupitelstvo obce navýšení o 3.500 Kč
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo

10,571.600 Kč
12,057.900 Kč
1,486.300 Kč

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (2), písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet obce
Kobylnice na rok 2015 takto:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Saldo

10,571.600 Kč
12,057.900 Kč
1,486.300 Kč

Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice v roce 2015
Bylo předneseno v bodu č.8.
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 12, odst. (2), písm. b) a § 28, odst. (4)
zákonu č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje závazné ukazatele na rok 2015 takto:
neinvestiční příspěvek na provoz bude poukazován v jednotlivých splátkách
leden
199.866,- Kč
únor – říjen
60.000,- Kč
listopad
50.000,- Kč.
Součástí stanovených ukazatelů je uložení povinnosti ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o., aby v souladu
s ustanovením § 28 odst. (6a) a odst. (6b) zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění, odvedla všechny
prostředky z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v průběhu února 2015.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření
Každoročně obec svěřuje svojí příspěvkové organizaci majetek, který byl v průběhu roku pořízen. Děje
se tak usnesením zastupitelstva a formálně je to stvrzeno přílohou č. 2 zřizovací listiny.
V podkladových materiálech je uvedena tabulka „Soupis majetku“, která popisuje neinvestiční majetek,
který je zároveň zařazen i do upravené přílohy č.2. Dále škola získá svěřením Plynový sporák
s plynovou troubou Mareno v pořizovací ceně 81.030,00 Kč, který je uveden na posledním řádku
přílohy č. 2 zřizovací listiny.
Ve zřizovací listině nedochází k žádné jiné změně, a proto postačí schválit její přílohu č. 2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (2), písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přílohu č. 2 zřizovací
listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Obec upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů obecně závaznou vyhláškou. Stanovení poplatku je tvořeno
dvěma částmi. Jedna je příspěvkem na třídění odpadů v obci a druhá je vypočtena jako podíl nákladů
za předchozí ucelené účetní období (rok 2013) při likvidaci směsného komunálního odpadu oproti
počtu obyvatel obce, zvýšenému o počet rekreačních objektů a neobsazených bytových jednotek na
katastru obce. Tento výpočet se projevuje vždy v příloze vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást.
Vzhledem k tomu, že výpočet z přílohy se projevuje i v textu OZVO, je potřeba vždy schválit celou
vyhlášku. K její účinnosti je také potřeba zajistit řádné zveřejnění, tedy nejméně na 15 dnů a to před
datem účinnosti, tedy ještě před 1.1.2015.
Tzn., že v příštím roce budou poplatky za komunální odpad stejné jako letos.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (2), písm. h) zákonu č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou
vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2015
Zastupitelstvo se podle § 92, odst. (1) zákonu o obcích schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát
za tři měsíce. V tuto chvíli je obtížné odhadnout, kdy bude potřeba, aby se zastupitelstvo sešlo ke
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svému zasedání, je však vhodné stanovit alespoň předpokládané termíny jednání. Jsou navrženy tak,
aby doba mezi nimi nikdy nepřekročila 3 měsíce a zároveň aby na konci roku mohla být přijata
příslušná OZVO.
Pokud tomu nic nebude bránit, bude zastupitelstvo svoláváno obvykle ve čtvrtek ve večerních
hodinách a předpokládané termíny jsou navrženy takto:

5.2.2015
16.4.2015
25.6.2015
24.9.2015
10.12.2015
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 35, odst. (1), zákonu č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí pravděpodobné termíny
zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice v roce 2015.
Hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13. Různé
Starosta pozval všechny přítomné na koncert Zlaťanky 21.12.2014 v 15:00 hod. a prosí zastupitelstvo
o pomoc při přípravě sálu, na Kobylnické zpívání u betléma na Štědrý den, Tříkrálové zpívání dětí
před školou, v lednu proběhne tříkrálová sbírka, obecní ples 17.1.2015.
Příspěvky:
- Petra Štefková pozvala na probíhající adventní neděle.
- Petr Peško pozval, pokud bude sníh, na silvestrovské běžkování a pro radu obce, aby zvážila
zřízení komise pro média a informace.
- Michael Ulbrich vznesl podnět, který dostal, jestli by na víceúčelovém hřišti nemohla být
ledová plocha.
Starosta odpověděl, že by se muselo jednat s firmou, zda je toto možné.
Dana Šmídová sdělila, že ví, že toto možné je, ale ze zkušenosti ze Sokolnic je to velmi
nepraktické.
Stanislav Dolanský navrhl místo pro ledovou plochu, které by bylo vhodnější, betonové
parkoviště u tenisové zdi.
- Lenka Šimlová chtěla by požádat radu obce nebo starostu, aby vstoupili do jednání s panem
Neveselým, jestli nějaké řešení převodu komunikace Za Vodárnou do majetku obce. Jestli by
mohla obec nějakým způsobem konat.
Starosta do jednání s panem Neveselým vstoupí, nezaručuje však výsledek. Pan Neveselý to
považuje za svůj majetek a z předchozích jednání nevyplývá, že by jej chtěl převést. Druhá
část problému je, že obec by chtěla, aby to předal v nějakém stavu a ten stav není dobrý. Ale
pokud bude vůle pana Neveselého to v takovém stavu převést a vůle zastupitelstva obce to
v takovém stavu převzít, pak tomu nic nebrání.
- Daniela Zlatkovská na ulici Krátké má pan Jindřich Klaška pronajatý pozemek. Znečišťuje ale
komunikaci a pozemek oplocuje.
Starosta informoval, že ví o tomto problému. Sám tam odchytil nějakého řidiče, který vynesl
nepořádek a nechal ho zčásti to uklidit, zbytek uklízeli pracovníci obce. V podmínkách
nájemní smlouvy je o údržbě a znečišťování komunikace, takže není problém zkontrolovat
stav věci a s panem Klaškem v tomto směru konat.
Občan Pavel Horáček se též k problému vyjádřil, zdůraznil, že obyvatelé nejsou v této ulici na
takový nepořádek zvyklí a i on pana Klašku několikrát napomínal a děje se i tak nadále. Sám
před svojí výstavbou na své vlastní náklady vyštěrkoval přístupovou cestu. Vyzval obec, aby
mu domluvila.

Ing. Lubomír Šmíd
starosta
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Ověřovatelé zápisu:
Michael Ulbrich

Zdeňka Matulová

Zapsala: Jaroslava Urbánková
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