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Zpráva z jednání rady obce 

Rada se na předchozích 4 schůzích (63. až 66. schůze) od 17. zasedání zastupitelstva zabývala. Rada 
provedla rozpočtová opatření č. 11/2017, 12/2017, 13/2017 a č.14/2017, schválila změnu rozpisu 
rozpočtu č. 9/2017, 10/2017, 11/2017 a 12/2017, schválila rekonstrukci rozvaděče elektřiny v parku u 
sokolovny, schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.On a nájemní smlouvu 
s Českomoravskou telekomunikační s.r.o., smlouvu o připojení sběrného dvora k distribuční soustavě, 
smlouvu o dílo na rekonstrukci obecního rozhlasu, krátkodobý pronájem plochy před volbami, přijala 
oznámení ředitelky o přerušení provozu v ZŠ a ŠD v době podzimních a vánočních prázdnin a o 
přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin, řešila opravu účelové komunikace za humny a 
žádost o odprodej či dlouhodobý pronájem parkovacích míst na ulici Táborské, schválila smlouvu o 
zajištění sběru a evidence odpadu, schválila kroky, vedoucí k zajištění vyšší produkce odpadů od 
občanů Prace a Ponětovic po dobu udržitelnosti projektu sběrného dvora, schválila smlouvu o 
zajišťování služeb v oblasti požární ochrany, schválila uspořádání předvánočního setkání zastupitelů a 
zaměstnanců obce, schválila dar do tomboly na Babské hody, vzala na vědomí výroční zprávu ZŠ a 
zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly ve škole, schválila volební řád rady školy a schválila 
zástupce zřizovatele v radě školy, rada také vybrala zhotovitele oprav dešťové kanalizace. Rada 
schválila dar za sběr železného šrotu, schválila pronájmy hrobových míst na deset roků, předložila 
zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu, schválila záměr 
zakoupit sousedící nemovitost a záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ ve Šlapanicích. Na své 
poslední schůzi před zastupitelstvem rada projedná úpravu karty majetku veřejného rozhlasu, 
vyúčtování dotace z rozpočtu obce v oblasti sportu a kultury č. 2/2016, odpisový plán v ZŠ, dodatek 
ke smlouvě na dotační projekt Sběrného dvora, dar ze sociálního fondu v souvislosti s odchodem do 
starobního důchodu, licenční smlouvu s OSA za Babské hody, žádost o příspěvek pro Domov pro 
seniory Sokolnice a žádost o dotaci pro Římskokatolickou farnost Šlapanice, zápis o volbě do školské 
komise  ZŠ a MŠ Kobylnice a další. 
   
 

Návrh na usnesení č. : Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu z jednání rady obce. 
 


