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Zápis z 5. zasedání ZO Kobylnice dne 13.9.2011 

 

Přítomni: 13 členů ZO Kobylnice, pozdější příchod 1 člena (viz prezenční listina), 2 členi omluveni 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
6. Projednání závěrečného účtu DSO Region Cezava 
7. Schválení rozpočtových opatření 
8. Příspěvek ZŠ do mzdových fondů 
9. Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 
10. Různé 

 
 

1. Zahájení 
Starosta informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen (byly opraveny chyby 
v psaní) a doručen všem zastupitelům elektronicky, dále je zveřejněn na webové stránce obce, 
umožňující dálkový přístup, námitky proti němu nebyly vzneseny. Zapisovatelkou určuje starosta paní 
Jaroslavu Urbánkovou. Podle jednacího řádu jsou třeba zvolit ověřovatelé zápisu.  Ověřovateli byli 
navrženi pan Petr Beneš a pan Ctibor Matula. 
 
Schválení programu: program zasedání byl zveřejněn na pozvánce. Starosta navrhuje zařadit bod č. 10) 
Dotační smlouva Zlaťanka. 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
6. Projednání závěrečného účtu DSO Region Cezava 
7. Schválení rozpočtových opatření 
8. Příspěvek ZŠ do mzdových fondů 
9. Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 
10. Dotační smlouva Zlaťanka 
11. Různé 

 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání, doplněný o vložené body č.10 – Dotační smlouva 
Zlaťanka. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Petra Beneše a pana Ctibora Matulu. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  11               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 2 
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2. Zpráva o činnosti rady 

Starosta shrnul činnost rady obce: Rada se sešla 3x. Zprávu o činnosti za dvě schůze již zastupitelé 
obdrželi s pozvánkou.  
Na své 19.schůzi rada schvalila nákup výtvarného materiálu a odměn pro děti v celkové ceně do 1.500 Kč 
na Drakiádu, dar rodičům dětí s trvalým pobytem v Kobylnicích, které letos nastoupily do 1. ročníky ZŠ 
Kobylnice, uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s. a 
EKOLAMP s.r.o., daru panu Milanu Ulbrichovi v souvislosti s přípravou trasy a zajištění dopravy a 
ubytování při obecním cyklozájezdu, 6 směrnic: Směrnici pro evidenci, účtování a oceňování zásob, 
Směrnici pro poskytování a účtováních cestovních náhrad, Směrnici k rozpočtovému procesu, Směrnici 
pro evidenci, účtování a odepisování majetku, Směrnici k systému zpracovávání účetnictví, Směrnici 
k podrozvahovým účtům, uzavření Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky se Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno – Líšeň. 
Rada provedla rozpočtové opatření č. 10. 
Rada neschválila příspěvek ve prospěch sdružení Linka bezpečí a umístění informačních cedulí firmy 
Démos Trade, a.s. Sokolnice. 

Dotazy a návrhy: 
Pan C. Matula vznesl dotaz, jaký je důvod příspěvku pro rodiče dětí, které nastoupily do 1.třídy ZŠ.  

- Do značné míry je to tradice a je to pomoc rodičům na vybavení potřeb do ZŠ. Zároveň 
poděkování, že se rozhodli, aby jejich dítě navštěvovalo ZŠ v Kobylnicích. 

 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 

3. Zpráva výboru finančního 

Přednesla předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová: viz příloha č.1 

 

Na svém zasedání finanční výbor: 

- zkontroloval pokladní knihy s pokladní hotovostí. Hotovost souhlasila.  

- zkontroloval plnění rozpočtu 2011 

- upozorňuje na vyfakturování hodů TJ Sokolu 

- projednal rozpočtová opatření, finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit rozpočtová 

opatření č. 8,9 a 10/2011 

Finanční výbor doporučuje: 

- zahájit přípravu rozpočtu na rok 2012 a doporučuje komisím dodat požadavky na poskytnutí 

dotací pro rok 2012 

- zastupitelstvu stanovit priority akcí obce 

- stanovit pravidla pro poskytování dotací – finančního daru, tak aby byly přínosem pro obec a 

jejich občany, návrhy podmínek mohou dát i komise. (př. Hody: dodržování časového 

harmonogramu, účast stárků na hodové zábavě apod.) 

Starosta reagoval na podněty finanční výboru: 

- Priority (rozpočtový výhled obce) jsou nachystány a budou předloženy zastupitelstvu 

- Starosta souhlasí s nastavením pravidel pro dotace 

 

Dotazy a návrhy: 
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Pan P.Peško vznesl dotaz proč je upřednostňován jeden dětský tábor pro finanční příspěvek 

- Žádný dětský letní tábor není upřednostňován. Byla podána pouze jedna žádost o dotaci a té se 

vyhovělo. Tábora se zúčastnily 3 kobylnické děti. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci výboru finančního.  

ZO doporučuje členům zastupitelstva, členům výborů a komisí v písemné formě dodat do 15.10.2011 

návrhy na investice k rozvoji obce pro období 2012-2016. 

PRO:  13              PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 

4. Zpráva výboru kontrolního 
Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová: viz příloha č.2 
 
Na minulém zasedání kontrolní výbor požádal o předložení Jednacího řádu rady ke kontrole. Vnitřní 
předpis byl dodán a nebyla vznesena žádná připomínka. 
Kontrolní výbor navrhuje provést kontrolu plnění usnesení Rady obce a Zastupitelstva obce za období 
10/2010 – 09/2011. 
Kontrolní výbor napíše článek do dalších Kobylnických listů o činnosti kontrolního výboru. 

 

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu výboru kontrolního. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
Obec Kobylnice je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Na valné hromadě svazku 

dne 28.6.2011 byl schválen závěrečný účet svazku za rok 2010, přičemž příjmy byly ve výši 193,101.891 

Kč, výdaje byly ve výši 293,594.847 Kč, hospodaření skončilo deficitem ve výši 100,492.956 Kč, který je 

kryt financováním. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  Návrh 

závěrečného účtu byl před projednáním zveřejněn vyvěšením na úřední desce. 

Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  11              PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 2 
 
 

6. Projednání závěrečného účtu DSO Region Cezava 
Obec Kobylnice je členem Dobrovolného sdružení obcí Region Cezava. Na valné hromadě sdružení dne 

28.6.2011 byl schválen závěrečný účet svazku za rok 2010, přičemž příjmy byly ve výši 878.370 Kč, výdaje 

byly ve výši 1,000.224 Kč, hospodaření skončilo deficitem ve výši 121.874 Kč, který je kryt financováním. 

Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky, které však nemají závažnost nedostatků pod 

písmenem c). Jednalo se o nesprávně zaúčtovanou časovou souvztažnost a účetně provedený převod 

majetku mezi svazkem a jednotlivými obcemi na základě usnesení předsednictva ale před usnesením 

valné hromady. Návrh závěrečného účtu byl před projednáním zveřejněn vyvěšením na úřední desce. 

Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením a to s výhradou, že převod 
dlouhodobého hmotného majetku jednotlivým obcím byl účetně realizován ještě před jeho schválením 
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příslušným orgánem DSO a u jednoho účetního případu nebylo postupováno v souladu se směrnicí o 
časovém rozlišení. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12             PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 1 
 
 

7. Schválení rozpočtových opatření 
Rozpočtové opatření č.8/2011 ze dne 7.7.2011, č.9/2011 ze dne 11.8.2011 a č.10/2011 ze dne 8.9.2011 
přednesl starosta: viz příloha č.3. 
 
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění schvaluje provedená rozpočtová opatření č. 8/2011, 9/2011 a 10/2011. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12              PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 1 
 
 

8. Příspěvek ZŠ do mzdových fondů 
Ředitelka ZŠ a MŠ požádala obec o finanční příspěvek do fondu odměn tak, aby mohla mzdově pokrýt 
prázdninový provoz MŠ (brigádnice) a družiny. Ředitelka zatím nespecifikovala výši požadavku. 
V loňském roce byla škole poskytnuta na tento účel částka 50.000,- Kč. Zaměstnankyně školy nedostaly 
v loňském roce prakticky žádné odměny. Provozní příspěvek pro školu ze strany obce je letos nižší o 
41.000,- Kč než loni.  
Rada obce v souladu s § 102, odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb. doporučuje zastupitelstvu obce zvýšit 
příspěvek pro ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2011 o 100.000 Kč, s tím, že se jedná o účelový a zúčtovatelný 
příspěvek na mzdy k pokrytí zvýšené potřeby pro zajištění prázdninového provozu, zabezpečení ranního 
provozu družiny a odměn zaměstnancům nad dotaci na mzdy od státu. Na poslední 19. schůzi rady byla 
schválena změna doporučení tak, že příspěvek na mzdy bude snížen na 95.000 Kč a vedle něj by se měl 
poskytnout ZŠ a MŠ účelový a zúčtovatelný příspěvek na nákup drobného vybavení pro dětské školní 
hřiště ve výši 5.000 Kč. 
Rada ukládá ředitelce předložit před koncem roku 2011 strukturu mezd za celou organizaci v členění 
základní plat, osobní ohodnocení a mimořádné odměny a to za pedagogické a nepedagogické pracovníky 
zvlášť. 

Návrh na usnesení:  ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění a s ustanovením § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění schvaluje změnu závazných ukazatelů ZŠ a 
MŠ Kobylnice na rok 2011 tak, že navyšuje příspěvek zřizovatele do fondu odměn o 95 000 Kč a přiděluje 
provozní příspěvek, účelově vázaný na nákup drobného vybavení školního dětského hřiště ve výši 5.000 
Kč. Oba tyto příspěvky jsou splatné v měsíci září 2011.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13           PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 0 
 
 

9. Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 
V poslední době se některé obce chtěly vyvázat ze smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. 

Vzhledem k tomu, že tato možnost nebyla v původní smlouvě řádně ošetřena, byl ze strany JmK 

vypracován dodatek smlouvy, který je obcím předkládán ke schválení. Tato smlouvy byla sjednána na 

základě ustanovení o spolupráci mezi krajem a obcemi v zákoně o krajích. Tento zákon výslovně 

požaduje projednání smlouvy v zastupitelstvech (odlišná úprava oproti zákonu o obcích). Smlouva nijak 

nemění dosud dojednané finanční toky. 
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V poslední době na obec přišly stížnosti od maminek s kočárky, že v autobuse není pro kočárky místo. 

Doprava na lince č.48 je zajišťována dvěma dopravci: Dopravním podnikem města Brna a TourBusem, 

kam se kočárky nevejdou. Rodiče jednali s Kordisem a dle sdělení pracovníků ma Kordis smlouvy 

s dopravci, podle kterých mají zajistit autobus, kde je místo pro kočárky. Starosta napsal Kordisu dopis, 

aby se naplnily podmínky smlouvy. 

Dotazy a návrhy: 

Pan K. Rudolecký vznesl dotazy 
-  co je standard dopravní obslužnosti IDS JmK. Starosta odpověděl, že ve standardu je například 
uvedeno za jakých podmínek na sebe čekají autobusy apod., ale zjistí, co všechno standard obsahuje a 
popř. vytvoří článek do příštích Kobylnických listů. 
-   že zaslechl, že sešlo ze zastávek na Sokolnické. Starosta odpověděl, že se neopustilo od zastávek na 
Sokolnické. Zastávky jsou plánované na konci obce a částečně budou kryty z dotace ze Svazku Mohyla 
Míru. Zatím není vypracován projekt. 
- v jaké fázi je jednání o umístění zrcadla na křižovatce ulicí Za Vodárnou a Sokolnické. Starosta 
odpověděl, že je již vypracovaný projekt na zrcadlo. Dopravní inženýr zrcadlo zamítl s tím, že na výjezdu 
z ulice Za Vodárnou je „STOPKA“ a proto tam není zrcadlo potřeba. Pokračuje se v dalších jednáních.  
 
Návrh usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2) písm. x) zákona o obcích a v souladu 
s ustanovením § 24, odst. (4) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích schvaluje Dodatek Smlouvy o zajištění 
financování systému IDS JMK. 
HLASOVÁNÍ: 

PRO:  12           PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 1 
 
 

10. Dotační smlouva Zlaťanka 

V zákoně o obcích je uvedeno, že rada obce má pravomoc schvalovat dotace do výše 50.000,- Kč, 
ale jakoukoliv dotační smlouvu musí schválit zastupitelstvo. Rada na své 7. schůzi 10.2. 
rozhodla o dotaci ve prospěch o.s. Zlaťanka s tím, že dotace bude moci být vyplacena až 
v závislosti na zajištění cash flow. Dnes je jasné, že obec má dostatek volných prostředků na 
vyplacení dotace a proto se přistupuje ke schválení smlouvy a následně k vyplacení dotace. 

 
Návrh usnesení:  ZO v souladu s ustanovením § 85, písm. j) zákona o obcích schvaluje smlouvy o 
poskytnutí dotací ve prospěch dechové kapely Zlaťanka, o.s.  ve výši 20.000,- Kč. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  10              PROTI: 1             ZDRŽEL SE: 2 
 

 
11. Různé 

Znečištění toku Říčka v Kobylnicích 

Po zjištění znečištění vodního toku Říčka dne 4.9. v cca 16:30 hod. bylo kontaktováno pracoviště 

Vodárenské akciové společnosti. Pracovník z VAS přijel a závadu odstranil a popsal problém, že u čerpací 

stanice v Ponětovicích někdo do šachty vysypal stavební suť a tím, nešly odpady do čerpačky, ale do 

potoka. Potom někdo z občanů zavolal na linku 112 a na místo přijeli pracovníci z odboru životního 

prostředí, hasiči, policie, zástupci z Povodí Moravy a z Vodárenské akciové společnosti a šetřili událost. 

Je podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. Obec není účastníkem řízení, proto zastupitelstvo 

chce pověřit starostu, aby zajistil zprávu ze šetření havárie. 
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Návrh usnesení:  ZO pověřuje starostu obce zaslat dopis s dotaze, jaká opatření byla přijata k zamezení 
situace ze dne 4.9.2011 a to na Vodárenskou akciovou společnost, jak funguje součinnost s orgány 
integrovaného záchranného systému, protože Policie s HDS ještě v 19:30 hod. hledala zdroj znečištění, 
který již byl odstraněn. 
ZO pověřuje starostu obce, aby podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zajistil 
zprávu, jaké byly výsledky šetření havárie ze dne 4.9.2011 na Městský úřad Šlapanice odbor životního 
prostředí. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13              PROTI: 0             ZDRŽEL SE: 0 
 
Opravy chodníku Na Návsi 
Pan C. Matula vznesl dotaz, jestli je evidence, co si občané opravili sami a co firma a jestli efekt úspory 

bude dohledatelný.  

- Úspora je, že nám firma nebude účtovat nadzemní práce, které jsou narozpočtovány na 

300.000,- Kč a evidence toho, co spravuje firma Pavlíček je vedena v metrech čtverečních u 

každého čísla popisného. 

 

Pan P. Beneš vznesl dotaz, zda v rámci úprav před domem nezřídit parkovací místa nebo i podélné stání, 

aby auta nezasahovala do chodníku.  

- Podélné stání nelze, protože silnice jsou majetkem kraje.  

 

Pan J. Pecl vznesl připomínku, že Na Návsi se rozšiřuje u RD parkovací stání a nikdo nepodal žádost na 

obec. Obec přitom stanovuje podmínky, za jakých je parkovací stání možné udělat.  

- Starosta udělil souhlas ústně. 

 

Pan P. Beneš se zeptal, zda pan Junk nenabízí parkovací stání k prodeji.  

- Ne. Parkovací stání potřebuje pro své účely. 

 

Pan C. Matula vznesl připomínku, že by bylo vhodné přizvat občany ke stavebnímu řízení podobné akci 

jako je rekonstrukce VO. Že občané neměli možnost se vyjádřit ke stavebnímu povolení.  

- Občané byli vyrozuměni veřejnou vyhláškou. 

 

Pan C. Matula podal návrh, aby veřejná vyhláška podobného charakteru byla občanům navíc vyhlášena 

v obecním rozhlase. 

 

Pan P.Beneš upozornil na klapající poklopy kanálů.  

- Je to už urgováno a těsnění jsou objednána. 

 

Paní J.Kučerová upozornila na závadu chodníku na konci ulice Sokolnické před domem pana Špondra. 

Pan Dolanský to bere na vědomí a nechá ho opravit. 

 

Pan K. Rudolecký se zeptal, jestli pan Neveselý už předal obci silnici.  

- Ne a zatím předat nechce.  

Dále se zeptal, zda pan Novotný nebyl na obci kvůli změně územního plánu na stavbu bytovky v nové 

zástavbě U Splavu.  



Zápis z 5. ZO dne 13.9.2011 Stránka 7 

 

- Nebyl. V územním plánu je zde uvedena výstavba rodinných domů. Je možné, že by stavební 

úřad povolil výstavbu bytového domu, pokud budou splněny regulativy. 

Dále dal podnět, aby se územní plán naskenoval na webové stránky obce. 

 

Pan P.Peško připomínkoval čekání autobusů od Brna na zastávce Obecní úřad.  

- Spoje, které na sebe čekají na zastávce Obecní úřad, má své odůvodnění. Pokud by autobus 

čekal na spoj ze Šlapanic na zastávce Na Návsi, tak občané, kteří bydlí na Sokolnické, by museli 

navíc čekat 5 až 10 min. než by vystoupili na zastávce Obecní úřad. 

 

 

 

 

                                       Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                                             starosta                                                                                  1.místostarosta 

 

     

 

 Ověřovatelé zápisu:  Petr Beneš 

 

 

 

                      

                                        Ing. Ctibor Matula 

 

                                            

 

 

Zapsala: Jaroslava Urbánková                                         


