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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 7.12.2017 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   19:55 hod. 
 
Přítomni:     
13 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Radek Kryštof, 
Zdeňka Matulová, Jiří Pecl, Petr Peško, Lenka Šimlová, Dana Šmídová, Petra Štefková, 
Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Daniela Zlatkovská (viz prezenční 
listina). 
 
Pozdní příchod: Tomáš Šulc 18:20 hod. 
Omluveni: Lubomír Šmíd. 
 
Dále přítomna: 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. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu 
9. Koupě nemovitosti RD č.p. 37 
10. Rozpočet obce na rok 2018 
11. Záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ Šlapanice 
12. Střednědobý výhled rozpočtu 
13. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
14. Navýšení hodnoty svěřeného nemovitého majetku a svěření movitého majetku ZŠ a 

MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny 
15. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2018 
16. Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 
 

Místostarosta Stanislav Dolanský přivítal všechny přítomné. Prohlásil, že zastupitelstvo obce 
je usnášeníschopné. 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 paní 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 
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b) Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Místostarosta uvedl, že zasedání bylo z důvodu náhlé zdravotní situace pana starosty 
svoláno o 1 den později, ale to neznamená, že je neplatné, protože bylo zachováno 
dostatečné informování pro občany: hlášením v obecním rozhlase, na webových stránkách 
obce, na kabelové televizi, zasláním pozvánky na e-mailové adresy. Dále nebylo svoláno 
podle jednacího řádu zastupitelstva, protože nebyly s pozvánkou zaslány podklady pro 
zasedání, ale byly zaslány později. 

Během projednávání bodu dorazil pan Tomáš Šulc. 
 
Diskuze:   
 
Pan Michael Ulbrich objasnil zastupitelům situaci s tím, že nebyla dodržena 7denní lhůta 
stanovená zákonem o obcích, ale zásada veřejnosti byla zajištěna dostatečným způsobem. 
Proto lze považovat nedodržení lhůty za porušení zákona, které však nemá vliv na existenci 
a zákonnost samotného zasedání a na něm přijatých usnesení. Dále předložil své písemné 
Stanovisko ke svolání 18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice. 
  
Stanovisko ke svolání 18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Po diskuzi členové zastupitelstva obce hlasovali o tom, zda vzhledem k uvedeným 
skutečnostem souhlasí s pokračováním zasedání zastupitelstva. 
 
Hlasování: 
PRO:    8               PROTI:     3  ZDRŽEL SE:     3 
 
Zastupitelstvo obce se většinou hlasů všech svých členů rozhodlo pokračovat v zahájeném 
zasedání. 
 
Místostarosta navrhl změnu v programu zasedání. Navrhl změnu názvu bodu č. 14 na 
Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 2 Zřizovací 
listiny. 
 
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. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu 
9. Koupě nemovitosti RD č.p. 37 
10. Rozpočet obce na rok 2018 
11. Záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ Šlapanice 
12. Střednědobý výhled rozpočtu 
13. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
14. Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 2 

Zřizovací listiny  
15. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2018 
16. Různé 
 

Hlasování: 
PRO:  13                  PROTI:   0     ZDRŽEL SE:    1     



Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 7.12.2017                                    Stránka 3 

 
2. Zpráva z jednání rady obce  
 

Místostarosta stručně zrekapituloval, čím se rada 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 projednala 
úpravu karty majetku veřejného rozhlasu, 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, zápis o volbě do školské rady 
ZŠ a MŠ Kobylnice. 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:   0             ZDRŽEL SE:   0 
    
 

3. Zpráva finan čního výboru  
 
Předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová uvedla, že finanční výbor se od posledního 
zasedání zastupitelstva sešel jedenkrát. Zabývali se návrhem rozpočtu na rok 2018, 
rozpočtovým výhledem, provedenými rozpočtovými opatřeními a koupí rodinného domu č.p. 
37. Finanční výbor doporučuje schválit rozpočet obce na rok 2018, rozpočtový výhled na 
období 2019-2020 a doporučuje zařadit do dalších akcí pořízení pozemku a výstavbu 
chráněného bydlení pro seniory. 
 
Zápis ze schůze finančního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Diskuze:  
Pan Karel Žbánek vznesl dotaz, zda má finanční výbor na mysli koupi nějakého konkrétního 
pozemku. Paní Šmídová odpověděla, že nemá. 
 
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:   14                PROTI:    0            ZDRŽEL SE:   0  

 
 



Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 7.12.2017                                    Stránka 4 

4. Zpráva kontrolního výboru  
 

Předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová uvedla, že kontrolní výbor se od 
posledního zasedání zastupitelstva sešel jedenkrát.  
Uvedla, že se kontrolní výbor zabýval plněním úkolů rady a zastupitelstva obce. 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 3 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 
 
V průběhu období bylo řešeno několik podnětů ze strany občanů. Byl to požadavek na 
opravu krajských komunikací, připomínky ke změně trasy linky č. 48 MHD, problémy 
s přijímáním dětí na 2. stupeň ZŠ Šlapanice a požadavek na odprodej nebo na dlouhodobý 
pronájem parkovacího stání na ulici Táborské. 
Rychlou opravu dvou lokálních závad na krajské komunikaci se společným tlakem občanů 
a obce za přispění náměstka ministra dopravy podařilo dosáhnout, další opravy budou 
pokračovat v příštím roce a to za spoluúčasti obce (dešťová kanalizace). 
Při jednáních o změně trasy linky č.48 bylo dosaženo dohody o prodloužení spojů, končících 
na Dvorskách až do Prace, o dřívějším odjezdu spoje z Prace tak, aby v Brně končil spoj 
dopravní výkon ve stejném čase jako doposud, o využití „školního“ autobusu pro žáky 
z Kobylnic a Prace na dopravu v Tuřanech a o zahuštění spojů na lince 40 tak, aby došlo ke 
snížení počtu přepravovaných osob v dopravní špičce. 
Ve věci zabezpečení školského obvodu byla řada jednání s vedením města Šlapanice a se 
školami v okolí. Na základě výsledků těchto jednání se řada rodičů rozhodla v příštím 
školním roce umístit svoje děti na druhý stupeň ZŠ v Tuřanech. Systémovým řešením se 
zabývá bod č. 11 programu zasedání zastupitelstva. 
Ve věci žádosti o přidělení parkovacích stání rada rozhodla, že takové řešení požadavků 
občanů neschválí, protože v důsledku by byla situace na ulici Táborské ještě horší než dnes. 
V rámci rovného přístupu ke všem obyvatelům by se musela veřejně vyhlásit nabídka a 
z uchazečů (kterých by rázem bylo více, než kolik jich dnes parkoviště využívá) by se muselo 
vybrat losem. 
 

Diskuze:   
Pan Michael Ulbrich připomněl, že dal  návrh na vydání nařízení o regulaci reklamy v obci. 
Návrh nařízení je zatím ve stavu posuzování. 
 
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 
 
Místostarosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opat ření č. 11/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v převodu prostředků z investice pro likvidaci odpadů (sběrný 
dvůr) na vodovod z důvodu prodloužení hlavního řadu vodovodu až k budoucímu sběrnému 
dvoru a dále posílení prostředků na opravu veřejného rozhlasu. 
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Rozpočtové opat ření č.  12/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v přesunu prostředků z nákupu materiálu pro OÚ na plyn do 
knihovny, v přesunu z investice Veřejné osvětlení na investici Sběrný dvůr a na investici 
Rozšíření bezdrátového rozhlasu, v zapojení dotace na volby a započtení výdajů na volby do 
PS a v posílení příjmů i výdajů na nájem pro Českou telekomunikační a za poskytnutí 
internetu od této firmy. 
 
Rozpočtové opat ření č.  13/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v posílení prostředků na PD Prodloužení hlavního řadu 
vodovodu ke sběrnému dvoru, v přesunu prostředků z územního plánu a veřejného osvětlení 
na opravu dešťové kanalizace, posílení prostředků na SW „Mobilní rozhlas“, přesun 
z investičních nákladů při realizaci klimatizace na provozní náklady materiálu a v přesunu 
nákladů z nákupu materiálu na příspěvek na nákup kompostérů prostřednictvím Svazku 
Mohyla míru – Obec Kobylnice má pro občany k dispozici 50 ks kompostérů a v posílení 
prostředků na předfinancování nákupu. Tyto prostředky se obci vrátí po přidělení dotace ze 
SFŽP. 
 
Rozpočtové opat ření č.  14/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v přijetí dotace od JMK na úrok z úvěru, zaslání průtokové 
dotace ZŠ, navýšení osobních výdajů na plat knihovnice, vyúčtování náhrady od pojišťovny 
za opravu traktoru. Celkové snížení financování je 85 300 Kč. 
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 4 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. 11/2017, 12/2017, 13/2017 a 14/2017. 
 
Hlasování: 
PRO:    14              PROTI:   0             ZDRŽEL SE:     0 
 
 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů  

 
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 (87 Kč) 
a druhá je vypočtena jako podíl nákladů za předchozí ucelené účetní období (413 Kč za rok 
2016) 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. 
K její účinnosti je potřeba zajistit řádné zveřejnění, tedy nejméně na 15 dnů a to před datem 
účinnosti, tedy ještě před 1.1.2018.  

Obecně závazná vyhláška tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
 
Diskuze:  nebyla 
 
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně 
závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
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Hlasování: 
PRO:   14                PROTI:    0            ZDRŽEL SE:    0  
 
 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o nočním klidu  
 
Obec musí vydat pro rok 2018 nově upravenou Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, 
aby stanovila, kdy bude doba nočního klidu zkrácena. V návrhu vyhlášky na rok 2018 jsou 
uvedeny všechny aktivity, které byly na obecní úřad nahlášeny.  
 
Obecně závazná vyhláška tvoří přílohu č. 6 zápisu. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 2/2017 o nočním klidu. 
 
Hlasování: 
PRO:  14                PROTI:    0            ZDRŽEL SE:     0 
 
 

9. Koup ě nemovitosti RD č.p. 37 
 

Obec Kobylnice dostala informaci o prodeji RD Na Budínku 37, který je prodáván za cenu 
3.500.000 Kč. Dům má šířku 18,2 m, dvůr a zahradu a má strategickou polohu v těsném 
sousedství s objekty obce, přičemž obec hledá a potřebuje prostor pro rozšíření areálu ZŠ a 
MŠ. Z porovnání s prodanými nemovitostmi v poslední době v Kobylnicích vychází navržená 
cena jako naprosto přiměřená. Rada obce se tímto zabývala na poslední schůzi 
a doporučuje zastupitelstvu schválit koupi nemovitosti RD č.p. 37, na pozemku p. č. 265, 
269/2 zastavěná plocha 481 m2, 191 m2 - zahrada za 3.500.000 Kč. 
 
Diskuze:  
Zastupitelé v diskuzi probírali různé možnosti využití nemovitosti pro obec. 
 
Návrh na usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje v souladu s ustanovením 
§ 85 odst. a) zákona o obcích v platném znění, koupi nemovitostí, pozemku p.č. 265 včetně 
staveb na tomto pozemku – rodinného domu č.p. 37 a hospodářských budov, a pozemku 
parcelní číslo 269/2 vše v k.ú. Kobylnice u Brna, zapsané na LV č. 138 od jejich vlastníků za 
celkovou cenu 3.500.000 Kč včetně DPH. 
 
Hlasování: 
PRO:   11               PROTI:    0            ZDRŽEL SE:     3 
 
 

10. Rozpočet obce na rok 2018  
 
Rada obce na své 65. schůzi projednala návrh rozpočtu s ohledem na investiční akce, 
očekávané daňové i nedaňové příjmy, běžné výdaje.  

Rozpočet obce na rok 2018 tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

Diskuze:  
Paní Lenka Šimlová vnesla dotaz, proč je na paragrafu veřejného osvětlení pro investici 
navrhovaná částka jen 300.000 Kč. Pan místostarosta objasnil, že pro financování 
rekonstrukce veřejného osvětlení, pokud by se uskutečnilo, by obec využila možnosti úvěru. 
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Návrh usnesení č. 11: 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 2018. 

Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
závazné ukazatele rozpočtu obce Kobylnice na rok 2018 takto: 

 Příjmy   
Třída 1 Daňové příjmy 13 832 900  
Třída 2 Nedaňové příjmy 492 800  
Třída 3 Kapitálové příjmy 0  
Třída 4 Přijaté transfery 80 000  

  Příjmy celkem 14 405 700  

 Výdaje   

paragraf   Neinvestiční Investiční 
2144 Ostatní služby (propagace Kometa) 6 800   
2212 Silnice, místní komunikace 72 000 150 000 
2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 316 000 1 132 700 
2229 Ost. záležitosti v silni ční doprav ě 50 000   
2292 Dopravní obslužnost 84 800   
2310 Pitná voda   450 000 
2321 Odvád ění a čišt ění odpadních vod 5 574 000   
3113 Základní a mate řská škola 1 340 200 2 800 000 
3314 Činnosti knihovnické 53 100   
3319 Ostatní záležitosti kultury 133 700   
3322 Zachování a obnova kulturních památek 60 000   
3341 Rozhlas a televize 10 000   
3349 Ost. záležitosti sd ělovacích prost ředků 56 000   
3399 Ost. záležitosti kultury, církví a sd ěl. prost ředků 181 000   
3412 Sportovní za řízení v majetku obce 89 500 250 000 
3419 Ostatní t ělovýchovná činnost 200 000   
3421 Využití volného času d ětí a mládeže 194 500   
3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 114 700   
3631 Veřejné osv ětlení 220 000 300 000 
3632 Pohřebnictví 76 000   
3635 Územní plánování   300 000 
3636 Územní rozvoj  25 100   
3639 Komunální služby a územní rozvoj 259 600 3 500 000 
3721 Sběr a svoz nebezpe čných odpad ů 35 000   
3722 Sběr a svoz komunálních odpad ů 560 000 2 000 000 
3723 Sběr a svoz ostatních odpad ů 12 000   
3745 Péče o vzhled obcí a ve řejnou zele ň 1 226 000   
3799 Ostatní ekologické záležitosti 4 000   
3900 Ost. čin. souvis. se službami pro obyvatelstvo 29 000   
5212 Ochrana obyvatelstva 100 000   
5311 Bezpečnost a ve řejný po řádek 185 000   
5512 Požární ochrana + podpora ZJSDH 186 700   
6112 Zastupitelstva obcí 2 468 400   
6171 Činnost místní správy 1 832 700   
6310 Obecké p říjmy a výdaje z finan čních operací 2 000   
6320 Pojišt ění funk čně nespecifikované 37 000   
6330 Převody vlastním fond ům 80 000   
6399 Ostatní finan ční operace 90 000   
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6402 Finan ční vypo řádání minulých let 9 100   
6409 Ost. činnosti jinde neza řazené 43 200   

Výdaje celkem    16 017 100 10 882 700 
    

 Rekapitulace   
    
Příjmy v roce 2018 14 405 700  
Výdaje v roce 2018 26 899 800  
Saldo    -12 494 100  
    

 Financování   
    

8115 použití prostř. z minulých období 13 160 800  
8124 splátka úvěru ZŠ -666 700  

Financování 
celkem   12 494 100  
 
Hlasování: 
PRO:   14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:     0 
 
 

11. Záměr spolufinancovat výstavbu pavilonu ZŠ Šlapanice  
 

Místostarosta informoval o problémech s přijímáním dětí na 2. stupeň ZŠ Šlapanice, které 
řeší i okolní obce a město Šlapanice. Problematikou se zabývali společně na Valné hromadě 
Svazku obcí Mohyla míru. Proto se zúčastněné obce Kobylnice, Blažovice, Jiříkovice, Prace, 
Ponětovice a Město Šlapanice rozhodli uzavřít společné memorandum, ve kterém se 
zavazují podpořit výstavbu nového pavilonu. Rada obce memorandum projednala 
a doporučuje zastupitelstvu schválit jej ve verzi navrženou obcí Blažovice. 

Společné memorandum k otázkám přípravy rozšíření kapacity Základní školy Šlapanice tvoří 
přílohu č. 8 zápisu. 

Diskuze: 

Zastupitelé diskutovali o tomto problému a k jinému závěru nedospěli. 

Návrh na usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Společné memorandum 
k otázkám přípravy rozšíření kapacity Základní školy Šlapanice a to verzi navrženou obcí 
Blažovice. 
 
Hlasování: 
PRO:   14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:     0 
 
 

12. Střednědobý výhled rozpo čtu  
 

Rozpočtový výhled zaznamenává budoucí očekávané příjmy, zejména daňové, všechny 
známé závazky obce na sledované období, tedy splátku úvěru na školu a investiční 
příspěvek na realizaci cyklostezky a dále popisuje očekávané nebo očekávatelné investice 
Jedná se zejména o pořízení územního plánu, výstavbu sběrného dvora, nový pavilon MŠ 
nebo 1. etapu nového kulturně správního centra obce. Výhled zároveň naznačuje možné 
dotace, o které bude obec v souvislosti s investičními záměry usilovat. 
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Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 2019 – 2020 tvoří přílohu č. 9 
zápisu. 

Diskuze: nebyla 

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu obce 
Kobylnice na období 2019 - 2020. 

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

13. Stanovení závazných ukazatel ů ZŠ a MŠ Kobylnice  
 

Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci závazné ukazatele, podle kterých ředitelka se 
svěřenými prostředky hospodaří. Neinvestiční příspěvek zřizovatele v roce 2018 bude činit 
1 080 00 Kč. Z této částky je 110 000 Kč vázáno účelově na pořízení krytů radiátorů 
v učebnách základní školy a v učebnách mateřské školy. Využití této částky bude 
vyúčtováno a pokud by kryty radiátorů byly pořízeny levněji, zůstatek bude vrácen zřizovateli. 
Neinvestiční příspěvek bude poskytnut v lednu 280.000 Kč a v únor až listopad vždy    
80.000 Kč. 

Diskuze: nebyla 

Návrh usnesení č. 14: 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, schvaluje závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. na rok 2018 
takto: 

Věcné ukazatele: 
Celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního rozpočtu) ve výši 1.080.000 Kč, z této 
částky je 110 000 Kč vázáno účelově na pořízení krytů radiátorů v učebnách základní školy a 
v učebnách mateřské školy. Využití této částky bude vyúčtováno a pokud by kryty radiátorů 
byly pořízeny levněji, zůstatek bude vrácen zřizovateli. 
Zřizovatel předepisuje příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Kobylnice 
povinnost odvést odpisy ve výši 130.047 Kč. 

Časové ukazatele: 
Příspěvek v lednu    280.000 Kč 
únor – listopad vždy     80.000 Kč 
 
Součástí stanovených ukazatelů je uložení povinnosti příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Kobylnice, aby v souladu s ust. § 28 odst. 6a a odst. 6b zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění, odvedla všechny prostředky z investičního fondu (odpisy vytvořené v roce 2018) do 
rozpočtu zřizovatele nejpozději do 15.12.2018. 

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

 

14. Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospoda ření – změna přílohy  
č. 2 zřizovací listiny  

 
Svěřený movitý majetek se promítá do přílohy č. 2 zřizovací listiny. V mezidobí od 
posledního zastupitelstva byla pořízena řada předmětů v souhrnné hodnotě téměř 714 tis. 
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Kč. Schválením přílohy č. 2 dojde i ke svěření movitého majetku příspěvkové organizaci. 
Prakticky se to vždy řeší tak, že se vydá celá příloha nově a zruší se předchozí.  

Příloha č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. tvoří přílohu č. 10 zápisu. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Návrh na usnesení č.15 : Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ruší Přílohu č. 2 ze 8.12.2016 a  
schvaluje Přílohu č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 
 

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

 
 
15. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 201 8  

 
Zasedání zastupitelstva se dle zákona musí uskutečnit alespoň jedenkrát za tři měsíce. 
Navrhuje se uspořádat zasedání zastupitelstva v roce 2018 v následujících termínech: 

8.března 

7.června 

6.září 

Návrh na usnesení č.16: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravděpodobné termíny konání 
zasedání zastupitelstva v roce 2018. 
 
Hlasování: 
PRO:    14                        PROTI:    0                       ZDRŽEL SE:     0 

 

16. Různé 
 
Pan místostarosta pozval přítomné zastupitelé na nadcházející akce a to na vánoční koncert 
Zlaťanky, který se bude konat v neděli 17.12.2017 v 15:00 hod. v sále sokolovny, na zpívání 
u Betléma na Štědrý den ve 13:00 hod. a na Obecní ples v sobotu 13.1.2018. 
 
Paní Petra Štefková pozvala zastupitele na Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Kobylnice, který 
se uskuteční 15.12.2017. 
 
Paní Dana Šmídová informovala o konání Tříkrálové sbírky v sobotu 6.1.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Stanislav Dolanský                                                        Alena Ulbrichová 
                    místostarosta                                                                 radní obce 
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Ověřovatelé zápisu:  
 
Michael Ulbrich 
 
 
Zdeňka Matulová 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
Zápis vyhotoven dne:  11.12.2017 


