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Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice  dne 20.6.2017 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    19:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:25 hod. 
 
Přítomni:     
14 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Zdeňka Matulová, Jiří Pecl, Petr 
Peško, Lenka Šimlová, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, Tomáš Šulc, Michael 
Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Daniela Zlatkovská (viz prezenční listina); 
 
Pozdní příchod:  Petr Florian 19:05 hod. 
 
Dále přítomni: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková a Marie Ustohalová 
 
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. Bezúplatné přijetí nemovitosti od ÚZSVM 
8. Roční účetní závěrka a závěrečný účet obce Kobylnice 
9. Závěrečný účet DSO Mohyla Míru 
10. Závěrečný účet DSO Šlapanicko 
11. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
12. Dotace SDH 
13. Zpráva o uplatňování územního plánu 
14. 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:  14                   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. 
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Diskuze:  nebyla 
 
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. Bezúplatné přijetí nemovitosti od ÚZSVM 
8. Roční účetní závěrka a závěrečný účet obce Kobylnice 
9. Závěrečný účet DSO Mohyla Míru 
10. Závěrečný účet DSO Šlapanicko 
11. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
12. Dotace SDH 
13. Zpráva o uplatňování územního plánu 
14. Různé 
 

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

2. Zpráva z jednání rady obce  
 

Starosta stručně zrekapituloval, čím se rada na předchozích 3 schůzích (55. až 57. schůze) 
od 15. zasedání zastupitelstva zabývala. Rada provedla rozpočtová opatření č. 6/2017 a č. 
7/2017, schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 5/2017, přijala oznámení ředitelky ZŠ o 
přerušení provozu ŠD a MŠ o letních prázdninách, vzala na vědomí zájem o odkoupení části 
pozemku p.č. 827/1 a rozhodla o vyčkání s případným prodejem až po realizaci nového 
územního plánu, zabývala se možností žádat ve spolupráci s SDH o dotaci na pořízení 
evakuačního vozidla, zabývala se budoucí směnou pozemků chodníku a zahrádky u 
spodního dvora, vybrala zhotovitele demolice části chlévů ve spodním dvoře, a schválila 
smlouvy na vedení kabelu VO po pozemcích ve vlastnictví soukromých osob. Na další 
schůzi rada projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí státu na obec, schválila krátkodobý pronájem parku před sokolovnou na 
mezinárodní festival dechových hudeb, schválila nákup pískoviště pro dvůr klubovny (č.p. 
42), rada dále projednala situaci s výběrem zhotovitele územního plánu, kdy se nepřihlásil 
žádný uchazeč o veřejnou zakázku a vybrala vhodného zhotovitele beachvolejbalového 
hřiště. Rada také schválila věcný dar žákům 5. ročníku, občerstvení při oslavě dne dětí a 
schválila objednání autobusu pro školní výlet. Rada schválila smlouvu o zřízení věcného 
břemene pro elektrickou přípojku k novému RD Za Humny, vyhodnotila výběrové řízení na 
dodávku plynu a na dodávku el. energie, rada schválila zadávací dokumentaci pro výběr 
zhotovitele dokumentace na sběrný dvůr, projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení 
zprávu o uplatňování územního plánu a také doporučila schválit dotaci ve prospěch SDH. 
   
Během projednávání bodu dorazil pan Petr Florian. 
 
Diskuze:  nebyla 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  1   
 



Zápis ze 16. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 20.6.2017                                    Stránka 3 

3. Zpráva finan čního výboru  
 
Předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová přednesla zprávu finančního výboru, který se 
na své schůzi zabýval Závěrečným účtem obce Kobylnice za rok 2016 a plněním rozpočtu 
k 31.5.2017. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce vyjádřit souhlas se závěrečným 
účtem obce za rok 2016 bez výhrad. Finanční výbor konstatoval, že plnění rozpočtu 
k 31.5.2017 odpovídá 5/12 rozpočtu ve většině paragrafů a položek. 
 
Zpráva finančního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  1   
 
 

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. Kontrolní 
výbor vznesl připomínku ke schválené smlouvě s advokátní kanceláří KVB na objednávku 
balíčku právních služeb a doporučuje vyjednání nových smluvních podmínek nebo uzavření 
smlouvy s jinou advokátní kanceláří. 
Dále navrhuje vytvoření podélné parkovací stání na ulicích Pratecká, Sokolnická a 
Ponětovická. 
 
Diskuze: Zastupitelé diskutovali o možném vytvoření parkovacích stání, které kontrolní výbor 
navrhl. Po rozsáhlé diskuzi, ale nevzešel žádný návrh na usnesení. 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

5. Kontrola pln ění úkol ů, které vznikly z podn ětu KV, zastupitel ů a občanů 
 
Z 15. zasedání zastupitelstva, resp. z jednání kontrolního výboru ani od občanů nebyl 
zaznamenán žádný úkol. Paní Matulová vznesla podnět na možnost zvýraznění přechodu 
pro chodce u autobusové zastávky. V této věci byla starostou zaslána žádost na SÚS JmK. 
Starosta byl následně kontaktován pracovnicí SÚS paní Kresánkovou, která sdělila, že SÚS 
JmK zvýraznění značky podložením reflexní plochy provede, pokud obec jako iniciátor této 
změny zabezpečí projekt a rozhodnutí o stanovení dopravního značení u speciálního 
stavebního úřadu.  
Další podnět, kterým se starosta zabýval, byla situace, kdy ZŠ Šlapanice oznámila rodičům 
přestupujících dětí, že je z kapacitních důvodů nebude moci přijmout. Toto se týkalo všech 
spádových obcí a při společném jednání starostů obcí s vedením města Šlapanice došlo 
k příslibu ze strany města jako zřizovatele ZŠ, že urychleně požádají o navýšení povolené 
kapacity. Fyzická kapacita školy je dostatečná, jednalo se pouze o administrativní omezení. 
 
Diskuze:  nebyla 
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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:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

6. Schválení rozpo čtových opat ření 
 
Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opat ření č. 6/2017 
Obsahem rozpočtového opatření je posílení prostředků na provedené pasportu místních 
komunikací, dopravního značení a soupisu cest a stezek, přesun prostředků z investiční 
položky na neinvestiční pro opravu dešťové kanalizace, přesun prostředků z investiční 
položky na neinvestiční pro posílení příspěvku škole na nákup výpočetní techniky, přesun 
z investiční položky (pro nákup pozemků) na finanční dary obyvatelstvu pro úhradu ověření 
podpisu, posílení prostředků na opravu traktoru po havárii a posílení prostředků pro úhradu 
právních služeb.   
 
Rozpočtové opat ření č.  7/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v navýšení příjmů z hazardních her, přesunu z investic v ZŠ na 
demolici spodního dvora a na úpravy hřiště TJ Sokol pro umožnění projití cyklostezky, 
v navýšení prostředků na plat knihovnice a na platy pracovníků v údržbě veřejné zeleně.   
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 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. 6/2017 a 7/2017. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

7. Bezúplatné p řijetí nemovitostí od ÚZSVM  
 

Starosta několik roků usiluje o získání některých pozemků od Úřadu pro zastupování státu. 
V tuto chvíli je připravena smlouva na čtyři tyto pozemky. Jedná se o pozemky v těsném 
sousedství se sokolovnou, částečně pod víceúčelovým hřištěm a částečně pod veřejnou 
komunikací. Pozemek 69/11 je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování 
energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy. Za dosavadní využívání těchto 
pozemků bez právního důvodu náleží státu náhrada ve výši 20 Kč/m2 a rok. Dále podle 
současných pravidel obec nesmí po dobu 10 roků nabyté nemovitosti pronajmout nebo 
propachtovat, může však na nich zřídit věcná břemena na technické sítě. Dále musí po tuto 
dobu také každoročně hlásit splnění podmínek převodu. Přijetí nemovitostí i za těchto 
podmínek rada doporučuje, protože úplata za využívání nemovitostí by se každoročně 
opakovala a zřízení jakéhokoli břemena ve prospěch obce by vůči obci bylo také 
zpoplatněno. Nabytí nemovitosti podléhá schválení zastupitelstvem. 
 
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí tvoří přílohu č. 4 zápisu. 
 
Diskuze: nebyla 
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Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zák.č. 
128/2000 Sb. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 68/5, 69/11, 69/13 a 69/17 v k.ú. 
Kobylnice u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Hlasování: 
PRO:  14                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  1   
 
 

8. Roční účetní závěrka a závěrečný účet obce Kobylnice  
 
Současná právní úprava praví, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním 
hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do 
závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a 
výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o 
dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Součástí 
závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, 
obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 
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.  
Dále zákon o účetnictví a prováděcí vyhláška k němu také zakládá povinnost projednat a 
schválit kromě závěrečného účtu obce také roční účetní závěrku, kterou tvoří rozvaha 
(bilance), výkaz zisků a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené 
v rozvaze a výkazu. Zastupitelé jsou zvyklí projednávat závěrečný účet, který konstatuje, jak 
byl plněn a čerpán rozpočet obce za předchozí rok. Roční účetní závěrka popisuje stejné 
finanční a majetkové vztahy jinými (účetními) metodami a v jiných kategoriích (nikoliv příjmy 
a výdaje jako v rozpočtu, ale náklady a výnosy), proto také výsledek závěrečného účtu 
vychází poněkud odlišně od výsledku hospodaření. Např. se ve Výkazu zisku a ztráty  účetní 
závěrky v oddílu Náklady vyskytuje položka 551 odpisy dlouhodobého majetku (ve výši 
1.112.580,- Kč) a na straně Výnosů položka 672 výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů (ve výši 583.735,13 Kč), na níž se kromě obdržených dotací ve výši 
472.300 Kč zařazují také odpisy z majetku, pořizovaného z dotací. 

Výkaz FIN 2-12 M po konsolidaci:      Příjmy       14,353.679,54 Kč         

Výdaje       10,581.747,34 Kč        

Financování                - 3,771.932,20 Kč (úspora) 
 

Výkaz zisku a ztráty:   Výnosy                  14,537.924,98 Kč 

     Náklady        10,692.757,86 Kč 

     Výsledek hospodaření        3,845.167,12 Kč 

Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně závaznými normami) a 
jsou zveřejněny na internetu: 
http://www.kobylnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska&action_back=historie&id_
back=&desktop=uredni_deska&action=view&id=640 
 
Pro účetní závěrku obce jsou stejné podklady, které tvoří přílohy závěrečného účtu a jsou to 
následující: 
Příloha 
Rozvaha 
Výkaz zisku a ztráty 
Inventarizační zpráva 
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Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

 
Všichni zastupitelé obdrželi také před časem elektronicky soubor „Jak do tajů závěrky.pdf“, 
který naše auditorka poskytla do časopisu Obec a finance. 

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.  

Diskuze: nebyla 

Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 
(2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje závěrečný účet obce 
za rok 2016 a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením v roce 
2016 a to bez výhrad. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 
Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce jako schvalující orgán na základě 
předložených pokladů nezjistil, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý 
obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Kobylnice 
v souladu s ustanovením § 6 vyhl.č. 220/2013 Sb.  schvaluje účetní závěrku obce Kobylnice 
za rok 2016. 

Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

9. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mohyla Míru  
 

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 12.6.2017. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně 
závaznými normami) a jsou zveřejněny na internetu: 
http://www.kobylnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska&action_back=historie&id_
back=&desktop=uredni_deska&action=view&id=637 
 
Příjmy celkem 89.483,28 Kč, výdaje celkem 93.276,90 Kč, výsledek hospodaření – 3.793,62 
Kč.  
 
Diskuze: nebyla 
   
Návrh na usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený 
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mohyla Míru za rok 2016. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
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10. Závěrečný účet DSO Šlapanicko  
 

Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí k projednání.  Závěrečný účet DSO Šlapanicko byl 
schválen na valné hromadě dne 30.6.2017.  

Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně závaznými normami) a 
jsou zveřejněny na internetu: 
http://www.kobylnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska&action_back=historie&id_
back=&desktop=uredni_deska&action=view&id=636 
 
Příjmy celkem 1,661.165,50 Kč, výdaje celkem 727.902 Kč, výsledek hospodaření 
933.263,50 Kč.  
 
Diskuze: nebyla 
   
Návrh na usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený 
závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2016. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   

 
 

11. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  
 

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 13.6.2016. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán 
obecně závaznými normami) a jsou zveřejněny na internetu: 
http://www.kobylnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska&action_back=historie&id_
back=&desktop=uredni_deska&action=view&id=638 
 
Příjmy celkem 42.369 tis. Kč (v tom také dotace 40.908 tis. Kč), výdaje celkem 35.857 tis. 
Kč, výsledek hospodaření 6.512 tis. Kč.  
 
Diskuze: nebyla 
   
Návrh na usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený 
závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2016. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

12. Dotace SDH  
 
SDH Kobylnice požádal obec o dotaci 75 tis. Kč na příspěvek na zapůjčení krojů na tradiční 
ostatkovou zábavu, na pořízení pracovních stejnokrojů PS II, na úhradu nákladů soutěže 
mladých hasičů, na sportovní vybavení (požární sport), na úhradu audiovizuální techniky do 
klubovny hasičské zbrojnice a jako náhradu za sběr železného šrotu. Rozpočet počítal 
s dotací ve výši 60 tis. Kč, avšak předpokládal zakoupení pracovních stejnokrojů, úhradu 
některých nákladů na požární sport apod. z jiných položek obecního rozpočtu. Vzhledem 
k tomu, že takto vše pořídí přímo SDH, obci odpadnou veškeré administrativní úkony 
spojené s jednotlivými výdaji. Rada schválení dotace doporučila. 
 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
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Diskuze: Pan Ladislav Votápek a Jiří Pecl jako členové SDH požádali o snížení dotace na 
55.000 Kč, a aby byla ze smlouvy vyjmuta položka „za sběr železného šrotu“. Zastupitelé 
s touto žádostí souhlasili. 
   
Návrh na usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dotaci pro 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 55.000 Kč a současně schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí této dotace. 
 
Hlasování: 
PRO:  15                   PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

13. Zpráva o uplat ňování územního plánu  
 

Městský úřad Šlapanice jako pořizovatel územního plánu má povinnost kontrolovat 
uplatňování územního plánu. Tuto svoji povinnost splnil předloženou Zprávou, která tvoří 
přílohu tohoto bodu jednání. Ze zprávy v podstatě plyne povinnost vytvořit nový územní plán 
a to nejpozději do roku 2020. Obec (i bez této zprávy) v současné době dělá kroky k pořízení 
nového územního plánu. Všechny ostatní výstupy ze zprávy jsou odborného (územně-
plánovacího) charakteru, kterými se bude muset řídit zpracovatel nového územního plánu. 
Zpráva podléhá schválení zastupitelstvem. Rada obce v souladu s ustanovením § 102, odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb. doporučuje Zastupitelstvu schválit Zprávu o uplatňování územního 
plánu obce Kobylnice. 
Zpráva tvoří přílohu č. 6 zápisu. 
 
Diskuze: nebyla   
 
Návrh usnesení 15: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. y) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 
§ 55, odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
Zprávu o uplatňování územního plánu obce Kobylnice. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                   PROTI:  1             ZDRŽEL SE:  0   
 
 

14. Různé 
 
Starosta předal informaci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, že na internetových 
stránkách Správy železniční dopravní cesty, je zveřejněn Návrh železničního jízdního řádu 
pro 2017/2018, zpracovaný provozovatelem dráhy pro železniční tratě v Jihomoravském 
kraji. A kde lze podat případné připomínky k tomuto návrhu nejpozději  do pátku 14. 7. 2017. 

 

 
 
 
 
 

 
Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                   starosta                                                                                místostarosta 
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Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Michael Ulbrich 
 
 
Zdeňka Matulová 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
 
Zápis vyhotoven dne:  23.6. 2017  


