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Zpráva z jednání rady obce 

Rada na předchozích 6 schůzích (71. až 76. schůze) od 19. zasedání zastupitelstva provedla 
rozpočtová opatření č. 3/2018, 4/2018 a č. 5/2018, schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 2/2018 a 
3/2018, schválila veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 
přestupků, projednala přerušení provozu ŠD o Velikonocích, provoz MŠ a ŠD o hlavních prázdninách a 
ředitelské volno v ZŠ, schválila dodatek smlouvy se společností Dimatex na likvidaci textilního 
odpadu, schválila smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno z přípojky nn pro poz.p.č. 676/2, 
schválila dotační smlouvu pro Sdružení dechových hudeb Zlaťanka a dotační smlouvu pro ŘK farnost 
Šlapanice, projednala zprávu Policie ČR o operativně bezpečnostní situaci,  schválila dodatky ke 
smlouvě se společností TRIADA, rozhodla o úpravách v 1. patře OÚ (oprava omítek, výmalba, 
koberec), projednala a následně po úpravách doporučila zastupitelstvu schválit Dohodu o vytvoření 
společného školského obvodu a Dohodu o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů 
Základní školy Šlapanice, schválila rekonstrukci čerpadla PS 12, schválila smlouvu o smlouvě budoucí 
darovací s Ing. Novotným na vybudování a následné předání dešťové kanalizace a komunikace 
v souvislosti s výstavbou 5 nových RD, projednala žádost ředitelky ZŠ o příspěvek na školní výlety a 
následně schválila dar škole na školní výlety, projednala podnět k ukončení nebo korigování 
odkládání rostlinných odpadů a nesprávného parkování na chodníku, povolila provádět výcvik psů 
v Hloušku a zároveň nepovolila provádět výcvik na parkovišti u hřbitova, schválila smlouvu o zřízení 
věcného břemene přípojky nn pro pozemek p.č. 647/1, schválila občerstvení dětí při vystoupení 
k Svátku matek a ke Dni otců, jmenovala komisi pro výběr ředitele ZŠ, projednala škodu na majetku 
obce při dopravní nehodě, schválila smlouvu o zřízení pověřence pro GDPR, schválila dar pro TJ Sokol 
jako kompenzaci za vysbíraný železný šrot, projednala zprávu auditora za rok 2017, schválila dar pro 
Linku bezpečí, projednala cenovou nabídku na elektronickou úřední desku, projednala nabídku na 
mezinárodní spolupráci v rámci Viszegrádské čtyřky, odvolala a jmenovala nového člena komise pro 
výběr ředitelky ZŠ, rozhodla o přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, projednala obecně 
závaznou vyhlášku o nočním klidu a doporučila ji zastupitelstvu ke schválení, rozhodla o nejvhodnější 
kandidátce o pracovní místo ředitelky ZŠ, schválila vyřazení a likvidaci čerpadel z vodních prvků u 
školy, projednala a doporučila ke schválení upravené Stanovy Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, 
projednala žádost o prodloužení provozní doby MŠ. 
 
 

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


