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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 13.3.2018 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:00 hod. 
 
Přítomni:     
13 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Radek Kryštof, Petr Peško,  
Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Tomáš Šulc, Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav 
Votápek, Daniela Zlatkovská, Jiří Pecl, Petr Florian, Zdeňka Matulová (viz prezenční listina); 
 
Omluveni: Lenka Šimlová, Petra Štefková 
 
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. 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:   13                  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. 

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  
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6. Schválení rozpočtových opatření 
7. Různé 
 

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

2. Zpráva z jednání rady obce  
 

Starosta stručně zrekapituloval, čím se rada 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.2/2018, 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 Connection, 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.  
Starosta objasnil neschválení smlouvy s firmou VIVO Connection spol. s r.o. Tato firma 
připravuje od roku 2013 akci Kamerový systém Šlapanice. Tento systém má ve Šlapanicích 
a okolí zabezpečit rozvod optokabelového spojení a v rámci něj m.j. možnost kamerového 
systému pro potřeby obcí či Policie ČR a také možnost rychlého internetu či televizního 
signálu pro veřejnost. V současné době připravuje žádost o územní řízení a pro ně potřebuje 
získat od vlastníků dotčených pozemků tzv. jiné právo k pozemku, v tomto případě právo 
budoucího práva zřízení služebnosti inženýrské sítě. Z toho důvodu předložil obci, jako 
vlastníku některých dotčených pozemků, návrh smlouvy o smlouvě budoucí. Rozsah trasy 
v katastru obce je cca 3.000 m, investor nabízí za služebnost jednorázovou platbu ve výši 
10.000 Kč. Tato úplata za služebnost je z hlediska cen v čase a místě obvyklých směšně 
malá. Při této délce trasy by odpovídající cena byla 300.000 Kč. Rada obce firmu vyzvala k 
dalšímu jednání o výši úplaty. Firma se doposud nevyjádřila. 
 
V průběhu projednávání bodu opustil zasedací místnost pan Michael Ulbrich a nezúčastnil se 
hlasování. 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:    12                   PROTI:    0              ZDRŽEL SE:      0 
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3. Zpráva finan čního výboru  
 
Předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová uvedla, že se od posledního zasedání 
zastupitelstva finanční výbor nesešel. 
 
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:     12                  PROTI:     0             ZDRŽEL SE:     1 
 
 

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 a byla vznesena připomínka. Kontrolní výbor se 
ptá, proč byla vybrána na projekt sběrného dvora firma Jansport s.r.o., když Ateliér 
Velehradský nabídl cenu 540.000 Kč + DPH, v ceně byl i autorský dozor projektanta. 
S firmou Jansport s.r.o. byla uzavřena smlouva za 590.000 Kč + DPH a ve smlouvě se o 
autorském dozoru projektanta nepíše. 
Starosta odpoví kontrolnímu výboru písemně a na příštím zasedání členům zastupitelstva 
zprávu přednese. 
 
Diskuze: 
Pan Jiří Pecl vznesl dotaz z jakého důvodu rada obce změnila nabídku z bezúplatného 
převodu pozemků parc. č. 742 a 808/5 a části pozemku parc. č. 735 v k.ú. Kobylnice u Brna 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch obce Kobylnice za 
úplatný převod. 
Starosta odpověděl, že tyto pozemky jsou potřeba na výstavbu cyklostezky. Kdyby obec 
žádala o bezúplatný převod, tak tento úkon bude trvat ještě řadu měsíců, možná i roků. 
V současné době je potřeba toto rychle řešit a proto se přistoupilo k jednání o odkup 
pozemků za úřední cenu, protože toto řešení urychlí tento proces.   
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
   
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:   13                   PROTI:     0             ZDRŽEL SE:    0    
 
 

5. Kontrola pln ění úkol ů, které vznikly z podn ětu KV, zastupitel ů 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, na který směřoval 
dotaz, 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 
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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. DPMB 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. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o plnění 
úkolů, které vznikly z podnětu kontrolního výboru, zastupitelů a občanů. 

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

6. Schválení rozpo čtových opat ření 
 
Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opat ření č. 15/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v přesunu prostředků z investic na sportovní zařízení na 
posílení zdrojů pro tisk Kobylnických listů, na úhradu za strážníka Městské policie a na 
montáž radiostanice do zásahového vozidla požární ochrany. 
 
 
Rozpočtové opat ření č.  16/2017 
Rozpočtové opatření spočívá v zapojení nerozpočtovaných příjmů v roce 2017. Jedná se o 
dobrovolné vstupné z Vánočního koncertu, o dobrovolné vstupné z Kobylnického zpívání a o 
vratku části dotace, udělené TJ Sokol v roce 2016.  
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Rozpočtové opat ření č.  1/2018 
Rozpočtové opatření spočívá v zapojení vratky části mimořádného členského příspěvku 
z roku 2017 ze Svazku obcí Mohyla Míru. Jedná se o část, která odpovídá získané dotaci na 
kompostéry – cca 85% nákladů). Dále se jedná o zapojení dotace v rámci souhrnného 
dotačního vztahu (tzv. globální dotace), jejíž výše nebyla v okamžiku schvalování rozpočtu 
obce na rok 2018 ještě známa. Dále se jedná o zapojení dotace a o čerpání nákladů na 
volby prezidenta republiky v lednu 2018, o navýšení rozpočtu na nadstandard dopravní 
obslužnosti pro rok 2018 (částka nebyla v okamžiku schvalování rozpočtu ještě dopočítána) 
a o úhradu za veřejnoprávní služby městu Šlapanice – platba za výkon přestupkové agendy. 
Posiluje se § volby o dar fyzickým osobám o 7.500 Kč. 
 
Rozpočtové opat ření č.  2/2018 
Rozpočtové opatření spočívá v posílení rozpočtu o 50.000 Kč z financování. Tato částka 
bude použita na dotaci pro ŘK farnost Šlapanice 
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
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. 15/2017, 16/2017, 1/2018 a 2/2018. 
 
Hlasování: 
PRO:      13                PROTI:    0              ZDRŽEL SE:      0 
 
 

7. Různé 
 

7.a) Elektronická ú řední deska pro ve řejnost 
 
Všechny obce se potýkají s problémem malého rozměru veřejně přístupné úřední desky. 
Neustále se zvyšuje množství informací, které musí být na veřejné úřední desce neustále 
k dispozici a zároveň se zvyšuje objem povinně zveřejňovaných dokumentů. Běžně dochází 
k situaci, kdy obec musí zveřejnit na úřední desce několik desítek formátů A4. Nedávno to 
bylo v jednom okamžiku jen ze stavebního úřadu asi 110 stran rozhodnutí a k tomu ještě 
mapové podklady značného rozsahu (cyklostezka a posílení skupinového vodovodu Říčky). 
Je zřejmé, že obce musí dostát zákonné povinnosti zveřejňovat řadu dokumentů na úřední 
desce a že v listinné podobě nikdy obec nebude mít k dispozici dostatečně velkou úřední 
desku. Přitom za nezveřejnění takového dokumentu je závažná sankce a to neplatnost 
případného rozhodnutí či navazujícího právního úkonu. Tuto situaci řeší Dobrovolný svazek 
obcí Šlapanicko snahou o hromadnou objednávku elektronických veřejně přístupných 
úředních desek. Aby bylo zřejmé, jaké množstevní ceny je možné dosáhnout, je potřeba 
závazně deklarovat zájem o toto společné řešení.  
Minimální parametry tohoto zařízení tvoří přílohu č. 3 zápisu. Cena takového zařízení je díky 
množstevní slevě (při zapojení více obcí svazku) okolo 200 tis. Kč vč. DPH. 

 
Diskuze: Zastupitelé vznesli několik technických dotazů, na které starosta v rámci svých 
možností odpověděl. 
 
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje pořízení elektronické úřední 
desky prostřednictvím společného projektu obcí Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. 

Hlasování: 

PRO:     13                  PROTI:     0             ZDRŽEL SE:       0 
 
7.b) Informace o p řípravě výstavby Sb ěrného dvora 
 
22.9.2016 se na zasedání zastupitelstva řešila možnost vybudovat sběrný dvůr u potoka, 
diskutovala se otázka ceny i možné dotace. 
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Momentálně je sběrný dvůr ve fázi, kdy je vydáno stavební povolení a je v nabyté právní 
moci. Je požádáno o dotaci a očekáváme první, tzv. formální kontrolu. Po ní můžeme být 
upozorněni, že máme ještě nějaký dokument doložit. V našem případě víme, že se bude 
jednat o doporučení Jm kr. úřadu, které jsme od OŽP obdrželi až 3 pracovní dny po podání 
žádosti.  
Původní studie sběrného dvora zahrnoval i výstavbu zázemí pro údržbu veřejné zeleně. 
Propočet nákladů byl – včetně odstranění stavby chléva – ve výši 21,85 mil. Kč vč. DPH. (viz 
studie). Vzhledem k tomu, že na dotačně podporované stavbě nesmí být provozována jiná 
činnost, než právě nakládání s odpady a vzhledem k tomu, že náklady projektu celkem 
nesmí překročit částku 20 tis. Kč na tunu vyjmenovaných odpadů za rok, museli jsme projekt 
oproti studii významně omezit, připojení vodovodu řešíme zvlášť přes Svazek Šlapanicko, 
připojení elektro bude řešit až E.ON s výstavbou nové sítě kabelem a v současné době bude 
elektropřípojka řešena podružným elektroměrem od čerpací stanice kanalizace. Za těchto 
okolností jsme se byli schopni dostat s rozpočtem na cca 6,5 mil. Kč vč. DPH. Výkresy viz 
PD. 
 
7.c) Informace o p řípravě rozší ření ZŠ Šlapanice 
 
Kapacity ZŠ Šlapanice a také dalších ZŠ v okolí jsou nedostatečné. Město Šlapanice odmítlo 
uzavřít s obcemi ve spádové oblasti smlouvu o školském obvodu, protože ví, že by nemohlo 
zaručit umístění žáků. V Sokolnicích napřed paní ředitelka signalizovala, že by mohla 
přijmout do 4 žáků ročně, v současné době však škola už také kapacitu nemá. V Tuřanech 
se podařilo domluvit umístění žáků 6. tříd pro rok 2018 i pro rok 2019. V dalších letech však 
ani v této škole už nebude volná kapacita.  
Starostové obcí Blažovice, Jiříkovice, Kobylnice, Ponětovice a Prace, zkoumali možnost 
pořízení tzv. svazkové školy pro děti z těchto 5 obcí, ale není to z několika důvodů možné. 
Proto jsme jednali s vedením města Šlapanice a výsledkem je studie (viz dokumentace) 
rozšíření školy ve Šlapanicích a to včetně sportovního zázemí, při jejíž realizaci dojde i 
k uzavření smlouvy o školském obvodu a bude zaručena kapacita pro děti ze spádového 
okolí. 
Tato akce sebou nese náklady cca 125 mil. Kč. Samozřejmě probíhají kroky a jednání 
k tomu, aby bylo možné využít dotaci. I s případnou dotací ale zůstávají vlastní náklady 
v rozmezí 40 – 60 mil. Kč. Tyto náklady se musí rozdělit mezi obce budoucího školského 
obvodu a to náklady na škol v poměru počtu dětí za jednotlivé obce a za sportovní halu by se 
tímto poměrem dělila jen část nákladů, protože část nákladů by hradily Šlapanice navíc dle 
poměru času, vyhrazeného pro školu a času, vyhrazeného pro šlapanickou veřejnost. 
Kobylnice by se tak podílely na financování této akce částkou v rozmezí 2 (v případě získání 
maximální dotace) až 5 mil. Kč v případě výstavby úplně bez dotace. Výkresy viz PD. 
 
7.d) Možný další postup v rozší ření MŠ v Kobylnicích  
 
V dubnu roku 2016 zastupitelstvo poprvé jednalo o možnosti rozšíření kapacity MŠ. 
Diskutovalo se o možnostech pavilonu klasické výstavby, dřevostavby a nebo kontejnerové 
budovy. Následně starosta učinil několik pokusů získat pozemek, který by vůbec rozšíření 
kapacity MŠ umožnil, protože jsme m.j. limitování plochou venkovního prostoru. Současná 
zahrada školy a to včetně dvora (jehož využití je značně diskutabilní) může pokrýt potřebu 
plochy až pro 52 dětí (bez dvora pouze 45 dětí). V dubnu 2016 se projednávala možnost 
odkoupit část pozemku od sourozenců Chlupových a následně probíhala opakovaně jednání 
s panem Zezulou o odprodeji i jím užívané části pozemku nebo alespoň o změně tvaru a 
orientace jeho pozemku, avšak neúspěšně. Posléze proběhl také neúspěšný pokus o 
souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku podle návrhu geometrického plánu.  
V současné době platí úprava školského zákona, která nás nutí mít v roce 2020 kapacity MŠ 
i pro dvouleté děti. Vzhledem k tomu, že dvouleté dítě zabírá dvě místa z kapacity, museli 
bychom mít kapacitu MŠ pro 90 dětí. Pokud bychom počítali pouze s dětmi staršími 3 rok, 
postačovala by kapacita 54 míst. To vše ale za předpokladu, že nebude v obci žádná 
výstavba. V současné době se však realizuje bytový dům s 9 byty a připravuje se výstavba 
dalších 5 RD v lokalitě U Splavu, v budoucnu se očekává významná výstavba Za Humny a 
možná také Za Štosy.  
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Z toho vyplývá, že by obec měla počítat s výstavbou nového pavilonu pro 48 dětí. Pro tento 
případ by bylo potřeba rozšířit venkovní plochy MŠ nejméně o 1.400 m2. Proto je potřeba 
vrátit se k myšlence a snaze získat od sourozenců Chlupových pozemek, potřebný pro toto 
rozšíření. Starosta navrhuje učinit nový pokus o odkoupení části původně zamýšleného 
pozemku tak, aby nevznikl pozemek bez přístupu a zbytek plochy si pronajmout s tím, že by 
obec zároveň uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí kupní na tuto pronajatou část a případně 
i na zahradu, kterou užívá pan Zezula pro případ, že by od koupě zcela odstoupil. 
Dále pro tuto úvahu ještě platí, že prostřednictvím MAS Slavkovské bojiště bude vypsána 
výzva do IROP, ve které bychom mohli uplatnit projekt Zateplení školy, bezbariérového 
vstupu a venkovní přírodovědné učebny. K tomu také potřebujeme tento prostor, ve kterém 
by mohla být učebna – zahrada – osázena. 
 
Diskuze: Zastupitelstvo pověřilo jednat starostu se sourozenci Chlupovými o znovu 
odkoupení části původně zamýšleného pozemku. 
 
Paní Zdeňka Matulová se zeptala, kdy se zahájí výstavba cyklostezky a jestli bude jeden 
dodavatel. Starosta odpověděl, že letos se pravděpodobně výstavba nezačne. Zadavatelem 
je Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko a bude vybírat jednoho dodavatele na celou I. etapu. 
 
Pan Jiří Pecl vznesl dotaz zda bylo nutností vyhlásit výběrové řízení na ředitele školy. 
Starosta odpověděl, že Krajský úřad Jihomoravského kraje oznámil obci jako zřizovateli 
školy, že dnem 31.7.2018 končí ředitelům šestileté období od posledních konkurzních řízení. 
Je tedy možno vyhlásit nové konkurzní řízení a rada obce rozhodla, že výběrové řízení 
vyhlásí. 
 
Pan Žbánek se dotazoval, kdy obec začne využívat službu Mobilní rozhlas, kterou v loňském 
roce obec zakoupila. Pan starosta odpověděl, že se zatím nedostavil pracovník, který 
provede zaškolení a osvětu této služby, ale je přislíbeno na příští týden, takže doufá, že 
v nejbližší době. 
 
Pan Růžička vznesl dotaz, jestli obec hodlá investovat do zpevnění komunikace Za Humny a  
stěžuje si na to, že na této komunikaci vjíždí vozidla ze směru od nezpevněné části 
komunikace a zanáší bláto na zpevněný úsek. Odpověď starosty je taková, že obec nemá 
v plánu na vlastní náklady zpevnit tuto komunikaci. Tuto povinnost přenáší plánovací 
smlouvou na stavebníky. Znečištění komunikace projíždějícími vozidly je přestupek, jehož 
řešení není v kompetenci obce Kobylnice. 
 
 
 
 
            Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 
                   starosta                                                                                místostarosta 
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