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Zpráva z jednání rady obce 

Rada se na předchozích 4 schůzích (67. až 70. schůze) od 18. zasedání zastupitelstva zabývala. Rada 
provedla rozpočtová opatření č. 15/2017, 16/2017, 1/2018 a č.2/201, schválila střednědobý výhled 
rozpočtu obce, schválila dodatky na smlouvu o dílo na projekt sběrného dvora a na bezvýkopovou 
opravu dešťové kanalizace, schválila smlouvu o pronájmu hrobového místa, určila zástupce do 
školské rady ZŠ a MŠ Kobylnice, schválila rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ, schválila dar 
obce do tříkrálové sbírky a revokací opravila formulaci usnesení o vyřazení staré části obecního 
rozhlasu z majetkové evidence a rozhodla o likvidaci této vyřazené části rozhlasu. 
Rada schválila smlouvu o právu provést stavbu, schválila licenční smlouvu s OSA, schválila smlouvu o 
zimní údržbě místních komunikací, projednala a neschválila smlouvu o smlouvě budoucí s VIVO 
Connections, schválila autobusový lyžařský zájezd a dar jako náhradu za poskytnutou elektrickou 
energii na osvětlení Betlému.  
Rada schválila podání žádosti na ÚZSVM o odkup částí pozemků státu, které budou nezbytné pro 
vydání stavebního povolení na výstavbu cyklostezky a schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
služebnosti pro přeložku telekomunikační infrastruktury CETIN, vyvolanou plánovanou výstavbou 
cyklostezky, schválila smlouvu o daňovém poradenství na další dva roky, projednala přerušení 
provozu ve škole v době pololetních a jarních prázdnin, na základě upozornění krajského úřadu 
projednala a schválila vypsání konkurzu na místo ředitele/ředitelky ZŠ, projednala výzvu  k připlacení 
odměn členům volební komise a schválila v této souvislosti dar členům volební komise, schválila dar 
členům skupiny FLASH a dar na BabyBox, také schválila dar Svazu tělesně postižených Šlapanice, 
schválila dotaci ŘK farnosti Šlapanice na opravu farního kostela, schválila vyvěšení Tibetské vlajky a 
schválila pořízení elektro tříkolky pro údržbu veřejné zeleně. 
Rada dále schválila novou veřejnoprávní smlouvu s městem Šlapanice na projednávání přestupků, 
zabývala se pořízením elektronické úřední desky a záměrem obce na sdružení investice pro výstavbu 
nových kapacit ZŠ Šlapanice (oboje bude projednáno v bodě Různé), projednala nepotřebnost 
(opotřebovaného) majetku ZŠ a schválila roční závěrku a rozdělení hospodářského výsledku ZŠ.  
 

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


