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Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice  dne 27.4.2017 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   19:25 hod. 
 
Přítomni:     
14 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Zdeňka Matulová, 
Petr Peško, Lenka Šimlová, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, Michael Ulbrich, 
Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Daniela Zlatkovská (viz prezenční listina); 
Pozdní příchod: Jiří Pecl  18:15 hod. 
 
Omluveni: Tomáš Šulc 
 
Dále přítomni: 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková 
 
Program zasedání dle pozvánky:  

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů  
6. Schválení rozpočtových opatření 
7. Navýšení příspěvku a závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě TJ Sokol - cyklostezka 
9. Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 
 

Starosta Ing. Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Starosta prohlásil, že zastupitelstvo 
obce je usnášeníschopné. Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva 
byl ověřen a byl zveřejněn na webových stránkách obce, umožňujících dálkový přístup. 
Nebyla proti němu vznesena námitka. Zapisovatelkou jmenoval Jaroslavu Urbánkovou 
 
a) Volba ověřovatelů 
 
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan 
Michael Ulbrich a paní Zdeňka Matulová. 

 
Návrh na usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje ověřovateli zápisu pana 
Michaela Ulbricha a paní Zdeňku Matulovou. 

Hlasování: 
PRO:  13                   PROTI:   0            ZDRŽEL SE:   0 
 
b) Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou s navrženým programem, který 
je uveden na začátku zápisu. Žádné návrhy na změnu programu zasedání nebyly 
předloženy. 

Diskuze: nebyla 
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Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94 odst. 2 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje program 
zasedání zastupitelstva: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů  
6. Schválení rozpočtových opatření 
7. Navýšení příspěvku a závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě TJ Sokol - cyklostezka 
9. Různé 
 

Hlasování: 
PRO:  13                   PROTI:  0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 
 

2. Zpráva z jednání rady obce  
 

Starosta stručně zrekapituloval, čím se rada na předchozích 4 schůzích (51. až 54. schůze) 
od 14. zasedání zastupitelstva zabývala. Rada provedla rozpočtová opatření č. 2/2017, č. 
3/2017, č. 4/2017 a č. 5/2017, schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2017, 3/2017 a č. 
4/2017, dále schválila pořízení 2 ks klecových kontejnerů na papír a plast, resp. 
velkoobjemový odpad, schválila dodatek ke smlouvě na zřízení služebnosti inženýrských sítí 
pro pozemek Za Humny, schválila roční účetní závěrku školy a převod hospodářského 
výsledku do fondu rezerv školy, schválila smlouvy o právu provést stavbu veřejného 
osvětlení na soukromých pozemcích, svěřila pozemek do výprosy, schválila pořízení herních 
prvků na ulici Táborské, projednala kácení, údržbu a výsadbu stromů v prostoru Na Návsi a 
výsadbu stromů okolo hasičského cvičiště vedle hřiště. Rada poskytla dar 2.000 Kč 
organizaci Českého svazu včelařů Sokolnice, v souladu s doporučením kontrolního výboru 
upravila směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu a pověřila starostu podáním 
trestního oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s oznámením pana F. Šmída na 
zasedání zastupitelstva. Rada projednala a neschválila návrh ředitelky ZŠ na rozpočet školy 
a střednědobý výhled rozpočtu školy a uložila ředitelce tyto dokumenty přepracovat podle 
usnesení zastupitelstva obce z prosince 2016, následně rada tyto dokumenty schválila. Rada 
se zabývala požadavkem ředitelky na navýšení příspěvku na nákup výpočetní techniky a 
doporučila zastupitelstvu toto navýšení příspěvku schválit. V souvislosti s přípravou výstavby 
cyklostezek rada projednala a schválila smlouvy, kterými převádí právo realizovat 
cyklostezku jednak na obecních pozemcích a jednak na pozemcích třetích osob, kde tato 
práva získala obec v předstihu. V souvislosti s potřebou ověřit podpisy také rada schválila 
dary fyzickým osobám jednotlivě ve výši 30 Kč na náklady ověření. Rada dále schválila 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro nemovitost na ulici 
Polní, Uzavřené a Za Humny, zabývala se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
územního plánu obce a opakovaně se zabývala řešením vyvolaných úprav areálu 
fotbalového hřiště (viz bod 8 dnešního zasedání).  Rada projednala Zprávu o přezkoumání 
hospodaření obce (spolu se závěrečným účtem a roční účetní závěrkou bude předmětem 
jednání červnového zasedání zastupitelstva) a schválila smlouvy s auditorskou společností 
na příští dva roky. Rada dále schválila dodatek k sublicenční smlouvě KLAS, schválila 
objednávku pasportu místních komunikací a dopravního značení, projednala a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 1 smlouvy s TJ Sokol v souvislosti s výstavbou 
cyklostezky a schválila objednání právních služeb u advokátní kanceláře KVB 
   
Diskuze: nebyla 
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Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 

Hlasování: 
PRO:  13                  PROTI:  0            ZDRŽEL SE:   0 
 
 
  

3. Zpráva finan čního výboru  
 

Předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová oznámila, že finanční výbor se od minulého 
zasedání zastupitelstva nesešel, sejde se až k přípravě závěrečného účtu a roční účetní 
závěrky za rok 2016.  
 
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 

Hlasování: 
PRO:   13                 PROTI:   0             ZDRŽEL SE:   0  
 
 

4. Zpráva kontrolního výboru  
 

Zprávu kontrolního výboru přednesla předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová. 
Uvedla, že se kontrolní výbor zabýval plnění úkolů rady obce a zastupitelstva obce.  
 
Diskuze: 
Kontrolní výbor navrhuje umístit herní prvky na ulici Táborská i pro větší děti.  
Místostarosta uvedl, že není záměr obce, aby na parkovišti na ulici Táborské vzniklo další 
nové dětské hřiště. Jde spíš o odpočinkovou zónu. Navíc již při montáži současných herních 
prvků bylo obtížné je umístit tak, aby všude okolo nich byl dostatečný prostor (únikový 
prostor a dopadové plochy). 
 
Svazek obcí Mohyla míru pořídil stroj Infraset TOPAS na opravu silnic. Kontrolní výbor se 
ptá, kdo ho bude obsluhovat a jaké z toho plynou výhody a nevýhody.  
Starosta odpověděl, že na tento stroj byl proškolen pan Dolanský a pan Žáček. Stroj je 
pořízen pro obce Kobylnice, Blažovice, Prace a Ponětovice pro opravy místních 
komunikacích. Každá obec si pak bude platit náklady na spotřebovaný materiál.  
 
Kontrolní výbor se ptá, s jakým harmonogramem se počítá pro opravu a rozšíření kanalizace 
mezi ulicí Za Humny a parkem.  
Starosta odpověděl, že byly provedeny kamerové zkoušky, na jejichž základě byly zjištěny 
závažné lokální závady, které v několika místech ani nedovolily kamerovou prohlídku 
dokončit. Tyto lokální závady byly odstraněny, následně bude provedeno propláchnutí 
systému čistícími vozy a následná kamerová prohlídka. Tato buď odhalí ještě další lokální 
závady, které bude nutno opravit přednostně a nebo již vytvoří podklad pro rozhodování 
projektanta o dalším postupu. Varianty opravy jsou v podstatě 2 – buď výměny celého 
potrubí otevřeným výkopem, a nebo tzv. bezvýkopová technologie, kdy se do potrubí 
zatáhne sklolaminátová textilie, která se nasytí pryskyřicí a vytvrdí teplem. Každá z těchto 
metod má svoje výhody i nevýhody a o způsobu řešení by měl rozhodnout odborný 
projektant. 
 
Kontrolní výbor se ptá, když se neuskuteční nákup pozemků pro rozšíření školky, jak se tato 
situace bude řešit dál?  
Starosta odpověděl, že obec v současné době nemá žádné pozemky, které by byly vhodné 
pro výstavbu nové MŠ a vyzval všechny zastupitele k návrhům řešení. 
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Během projednávání bodu dorazil pan Jiří Pecl. 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                    PROTI:   0            ZDRŽEL SE:    0  
 
 

5. Kontrola pln ění úkol ů, které vznikly z podn ětu KV, zastupitel ů a občanů 
 
 
Ze 14. zasedání zastupitelstva, resp. z jednání kontrolního výboru vznikl podnět na úpravu 
směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tento podnět byl realizován na 
první schůzi rady po jednání zastupitelstva. Rovněž byl zaznamenán podnět na řešení ztráty 
dřevěné podlahy sýpky chlévů ve spodním dvoře. Tento podnět rada rovněž projednala na 
své první schůzi po zasedání zastupitelstva a následně starosta uplatnil u Policie ČR 
trestním oznámením na neznámého pachatele. Toto trestní oznámení bylo následně 
odloženo pro nezjištění pachatele a pro pravděpodobně marginální škodu (tato dřevěná 
podlahy dle svědectví byla součástí budovy již před rokem 1955 a byla zatékáním před 
opravou střechy v roce 1988 poškozena obdobně jako krovy objektu). 
 
Diskuze: nebyla 
 
Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o plnění 
úkolů, které vznikly z podnětu kontrolního výboru, zastupitelů a občanů. 

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

6. Schválení rozpo čtových opat ření 
 
 
Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opat ření č. 2/2017 
Předmětem rozpočtového opatření je posílení prostředků na opravu dešťové kanalizace 
(havárie křižovatka Uzavřená) a na technické zhodnocení dešťové kanalizace (Za Humny a 
u hasičské zbrojnice), převod průtokové dotace o ZŠ, přesun prostředků na opravu 
elektroinstalace ve zvonici, přesun prostředků na dary fyzickým osobám a přesun prostředků 
na vybavení zásahové jednotky SDH. Až na základě posouzení projektantem po dílčích 
lokálních opravách kanalizace bude rozhodnuto, zda půjde o investici (technické zhodnocení 
– viz výše) nebo jen opravu. V takovém případě by se prostředky převedly z investičních na 
neinvestiční. 
 
Rozpočtové opat ření č.  3/2017 
Předmětem rozpočtového opatření je přesun investičních prostředků stavebního charakteru 
na investiční vybavení – kontejnery, přesun z prostředků na nákup pozemků na prostředky 
k úhradě za užívání pozemků ve vlastnictví ÚZSVM, vytvoření prostředků na cestovní 
náklady školení strojníka zásahové jednotky. 
 
Rozpočtové opat ření č. 4/2017 
Předmětem rozpočtového opatření je transfer investičních prostředků a neinvestičních 
prostředků na DSO Mohyla Míru na zakoupení stroje na opravu komunikací a na spotřební 
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materiál a dále přesun úhrady za dobývací prostor z § 2119 do daňových příjmů a navýšení 
této úhrady podle avíza z MND. 
 
Rozpočtové opat ření č.  5/2017 
Rozpočtové opatření posiluje z financování prostředky na dar právnické osobě Linka bezpečí 
a to ve výši 3.000 Kč. 
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Diskuze: nebyla 
Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje provedená rozpočtová 
opatření č. 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                    PROTI:  0              ZDRŽEL SE:   0 
 
 

7. Navýšení p říspěvku a závazných ukazatel ů ZŠ a MŠ Kobylnice  
 

 
Ředitelka školy v souvislosti s odložením projektu stavebních úprav budov školy a zřejmě 
s vypuštěním části projektu tzv. vnitřní konektivity školy požádala zřizovatele o navýšení 
příspěvku na nákup výpočetní techniky. Původně se v rozpočtu obce počítalo s tím, že v této 
hodnotě bude v rámci projektu „konektivity“ škola výpočetní technikou vybavena a protože se 
jednalo o investiční projekt, musela projekt v rámci nastavených vztahů k příspěvkové 
organizaci hradit přímo obec. Vzhledem k tomu, že se nyní nebude jednat o investiční 
projekt, měla by techniku pořídit přímo škola a je potřeba jí převést prostředky. Je to možné 
pouze formou příspěvku příspěvkové organizaci a formou úpravy závazných ukazatelů (viz 
usnesení zastupitelstva v prosinci 2016).  

Diskuze: nebyla 

 
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 12, odst. 2, písm. b) a § 28, 
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, upravuje závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. na rok 2017 
takto: 

Věcné ukazatele 
Celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního rozpočtu) ve výši 1,716.100 Kč se zvyšuje 
na 1,915.100 Kč. 
 
Časové ukazatele: 
Příspěvek v lednu    121.720 Kč 
únor – duben vždy     50.000 Kč 
květen     249.000 Kč 
červen – listopad vždy               50.000 Kč 
 

Hlasování: 
PRO:  13                  PROTI:  0            ZDRŽEL SE:  1 
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8. Dodatek č. 1 ke smlouv ě TJ Sokol - cyklostezka  
 
 
Obec připravuje majetkoprávní vztahy pro výstavbu cyklostezky. Jedním z pozemků, po 
kterých je plánovaná trasa vedena, je fotbalové hřiště TJ Sokol. Obec zabezpečila studii 
napojení cyklostezky novým mostem u sokolovny na areál obce a zároveň tímto 
dokumentem popsala potřebné úpravy v prostoru hřiště tak, aby byla zachována funkce 
všech prvků současného areálu hřiště. Vedení cyklostezky vyvolává potřebu změny rozměrů 
fotbalového hřiště, posun fotbalových branek a záchytného oplocení za nimi, posun osvětlení 
hřiště a zábradlí na severní straně a zejména vybudování nového beachvolejbalového hřiště 
a odpočinkového zázemí s udírnou. Tyto úpravy byly předmětem původní smlouvy. Při 
postupném dojednávání podmínek realizace úprav bylo konstatováno, že podstatná část 
úprav areálu je vyvolána snahou dosáhnout doporučených rozměrů hřiště. Ve skutečnosti 
část těchto úprav nebude nutná a TJ navrhnula, aby se projekt zlevnil tím, že se vypustí 
přesun fotbalových branek, přesun vysokého oplocení za brankami, přesun ohrazení okolo 
severní strany hřiště a přesun osvětlení okolo severní strany hřiště. Zároveň došlo k dohodě 
o budoucím uspořádání vlastnických vztahů tak, aby pozemky, které budou uvnitř oplocení 
hřiště (fotbalového i beachvolejbalového) byly ve vlastnictví TJ a naopak ty části pozemku 
p.č. 765, které (jsou a) budou mimo oplocení přešly do vlastnictví obce. Tato úprava je 
žádoucí i z hlediska využívání sousedící ho pozemku pro potřeby cvičiště požární ochrany a 
také pro výsadbu zeleně (stromů) na severní straně požárního cvičiště. 
 
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce schválit smlouvu mezi obcí Kobylnice a TJ Sokol 
Kobylnice, z.s. o upořádání některých práv k pozemkům p.č. 69/1 a 765 v k.ú. Kobylnice u 
Brna a jejich příslušenství. 
 
Dodatek č. 1  tvoří přílohu č. 3 zápisu 
Smlouva s ilustrativním zapracováním textu dodatku tvoří přílohu č. 4 zápisu 
 
Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zák.č. 128/2000 S., o obcích v platném znění schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi 
obcí Kobylnice a TJ Sokol Kobylnice, z.s. o uspořádání některých práv k pozemkům p.č. 
69/1 a 765 v k.ú. Kobylnice u Brna. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:   0 
 
 

9. Různé 
 
 

Paní Matulová vznesla podnět na možnost zvýraznění přechodu pro chodce, popř. 
zvýraznění dopravní značky žlutým orámováním z důvodu zvýšené frekvenci provozu. 
 
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci a zasedání ukončil v 19:25 hod. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 
                   starosta                                                                                místostarosta 
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Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Michael Ulbrich 
 
 
Zdeňka Matulová 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
 
Zápis vyhotoven dne:  2.5. 2017  


