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Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětů KV, zastupitelů a občanů 

Z 18. zasedání zastupitelstva, resp. z jednání kontrolního výboru vyplynul dotaz, od kolika listů se 
dokumenty převádějí do elektronické podoby. Na takovýto dotaz není možné odpovědět, protože jde 
spíše o to, jak velký je výsledný soubor. V okamžiku, kdy se do podkladů jednání rady připojují 
naskenované soubory nebo třeba fotografie, tak objem dat významně narůstá a výsledná velikost 
dokumentu pak přesahuje 10 MB a takový soubor již není možné posílat elektronickou poštou. 
V tomto konkrétním případě se jednalo o podklad k jednání rady, kterým byla smlouva s firmou 
EMPEMONT na zhotovení druhé etapy obecního rozhlasu. Tato smlouva má 11 listů, které jsou navíc 
spojeny do jednoho sešitu a opatřeny pečetící přelepkou. Skenování takového dokumentu je 
problematické a při požadované slušné kvalitě výsledného obrazu by jen tento dokument měl hodně 
přes 5 MB. Takže odpověď na dotaz je spíše taková, že se do elektronické podoby převádějí a jako 
součást zápisu z rady připojují dokumenty tehdy, je-li možné je běžnými postupy skenovat a nezvýší-li 
nad míru objem dat celého zápisu. V zápisu ze 63. schůze rady byla ale také uvedena poznámka, kde 
je příslušný dokument uložen v listinné podobě. Takový dokument se ve spisovně uchovává stejnou 
dobu, jako zápis ze schůze rady a následně se v souladu se spisovým řádem předává k archivaci do 
okresního archivu. Členové rady jej měli při projednávání na schůzi rady k dispozici a zastupitelé do 
něj samozřejmě také v režimu práv zastupitele mohou nahlížet. 
 
Další dotaz směřoval k nárůstu práce pro pracovníky sběrného dvora a k finanční náročnosti likvidace 
odpadů za Praci a Ponětovice, dodávaného na základě dohody o spolupráci při využití sběrného 
dvora. 
V prvé řadě je potřeba uvést, že se pokoušíme o získání dotace (69. výzva OP ŽP) na akci, jejíž celkové 
způsobilé (uznatelné z hlediska možné dotace) náklady činí cca 6.924 tis. Kč, a dotace až 85%, tedy do 
výše 5.885 tis. Kč (reálně někde mezi 4,8 – 5,8 mil. Kč). Abychom vůbec mohli o dotaci žádat, bylo 
potřeba zajistit určité množství odpadu, které přes sběrný dvůr má projít. Kobylnická produkce 
odpadů je nedostatečná (na podmínky dotace) a proto byla zapojena obec Prace a Ponětovice, 
přičemž z jejich odpadů (mimo směsný komunální odpad, který si likvidují prostřednictvím popelnic) 
se počítá zhruba s třetinovým dovozem na sběrný dvůr. Dá se předpokládat, že stejný pracovník 
sběrného dvora, který organizuje přebírání odpadů od kobylnických občanů, zvládne převzít i tu 1/3 
odpadu navíc. V současné době nás provozní náklady na likvidaci odpadů stojí ročně 545 tis. Kč, 
z toho 450 tis. Kč je úhrada za odvoz popelnic. Znamená to, že za ostatní odpady vydáváme ročně cca 
95 tis. Kč, Vzroste-li tedy jejich produkce o odpady z Prace a z Ponětovic o jednu třetinu, vzrostou 
také tyto náklady o stejný podíl, tedy cca 32 tis. Kč ročně. Za dobu 5 let (udržitelnost projektu), na 
kterou obce učinily dohodu, se tedy jedná o cca 160 tis. Kč. Popravdě řečeno, jsou spíše obavy 
z nedostatečné dodávky odpadů, než z jejich zvýšeného množství. Po dobu udržitelnosti projektu 
budeme možná muset dělat v těchto obcích osvětu, aby nám jejich občané vůbec dostatečné 
množství odpadu přivezli. 
Nicméně efekt ze spolupráce s obcemi je v případě získání dotace vyšší jak 4,5 mil. Kč. Pokud dotaci 
neobdržíme, nebude účinná ani dohoda o odběru jejich odpadu. 
 



Poslední dotaz směřoval k tomu, s jakým předstihem informuje Dopravní podnik města Brna obce o 
změnách jízdního řádu. DP MB obce mimo Brno vůbec neinformuje, řeší si dopravní harmonogramy 
pouze v hranicích města Brna a na některých linkách MHD (v podstatě „z donucení“) zajíždí i mimo 
Brno. KORDIS naopak informuje obce mimo Brno, že chystá změny na linkách, které obsluhuje (tedy 
v našem případě na lince 151 a na železniční trati Brno - Přerov a Brno – Veselí n. Moravou) 
s předstihem asi 3 měsíců.  
 
 
 
Návrh na usnesení č. : Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o plnění úkolů, které 

vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů 

 

 


