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Zápis 6. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2011 

 

Přítomni:  14 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven, viz prezenční listina 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová 
 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Schválení rozpočtových opatření 
6. Revokace usnesení k rozpočtu obce na rok 2011 
7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
8. Rozpočet obce na rok 2012, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  
9. Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014 
10. Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 
11. Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 
12. Smlouva o poskytnutí dotace Sokol 
13. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2012 
14. Různé 

 
 

1. Zahájení 
 
Zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášeníschopné, protože je přítomno 14 zastupitelů. 
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. Dále upozorňuje, že průběh veřejného zasedání je zvukově 
zaznamenáván pro potřeby vyhotovení zápisu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Petra Beneše a pana Ctibora Matulu. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 1 
 
Schválení programu: program zasedání byl zveřejněn na pozvánce. Starosta navrhuje zařadit bod č. 12. 
Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a bod č. 13. Smlouva o 
poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice. 
Zbývající body budou přečíslovány. 
Program: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Schválení rozpočtových opatření 
6. Revokace usnesení k rozpočtu obce na rok 2011 
7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
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8. Rozpočet obce na rok 2012, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  
9. Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014 
10. Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 
11. Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 
12. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
13. Smlouva o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
14. Smlouva o poskytnutí dotace Sokol 
15. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2012 
16. Různé 

 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání, doplněný o vložené body č. 12.Obecně závazná 
vyhláška obce č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
využívání  a odstraňování  komunálních odpadů a bod č. 13. Smlouva o poskytnutí dotace Sboru 
dobrovolných hasičů Kobylnic s tím, že následující body se přečíslují. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

2. Zpráva o činnosti rady 
Starosta shrnul činnost rady obce: Rada se sešla 6x. Zastupitelé vždy po vyhotovení zápisu ze schůze 
rady obce obdrželi jeho zkrácenou verzi. 
Rada schválila dotace ve prospěch SDH a Sokol Kobylnice, projednala návrh rozpočtu na rok 2012 a 
rozpočtového výhledu na roky 2012 až 2014, provedla rozpočtová opatření č. 11 až 16, organizovala Den 
seniorů a otevření Oranžového hřiště, schválila uložení prostředků obce na termínované vklady u 
Volksbank, vydala vyjádření k licencím na autobusovou hromadnou dopravu na linkách 48 a 151, vydala 
Směrnici pro nakládání s nalezenými věcmi a Vnitřní předpis pro inventarizaci, projednala a schválila 
smlouvy o pronájmu hrobových míst, smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení, dar členům 
zastupitelstva a pomocných orgánů obce v souvislosti s výkonem funkce a další. 
 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 

3. Zpráva výboru finančního 

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

Finanční výbor se sešel 1x. Na svém zasedání se finanční výbor zabýval návrhem rozpočtu na rok 2012. 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce zvážit podmínky financování vybavení tělocvičny 
sokolovny nářadím a dále výši a podmínky poskytnutí dotace TJ Sokol. Finanční výbor zkontroloval plnění 
rozpočtu roku 2011. Starosta seznámil finanční výbor s návrhem rozpočtového výhledu na období 2012-
2014. 
Dotazy a návrhy: Pan Petr Peško předal návrh obecných zásad, které by se mohly uplatnit ve smlouvách 

o poskytnutí dotací. Zastupitelstvo souhlasí, aby ve smlouvách o poskytnutých dotací byly stanoveny 

další podmínky. 

 

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

PRO:  13                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 1 
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4. Zpráva výboru kontrolního 

Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová: viz příloha č.2. 
Kontrolní výbor se sešel celkem 2x, na kterém se členové zabývali kontrolou plnění usnesení rady a 
zastupitelstva za období 10/2010 – 09/2011. Usnesení bylo rozděleno mezi členy výboru. Na příštím 
zasedání KV předloží výsledky stanovených úkolů. 

 

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

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

5. Schválení rozpočtových opatření 
Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 11 až 16, provedená radou obce od posledního zasedání 

zastupitelstva (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. 11/2011, 12/2011,  13/2011, 14/2011, 
15/2011 a 16/2011.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6.    Revokace usnesení k rozpočtu obce na rok 2011 
Na 2. veřejném zasedání zastupitelstva obce se projednával rozpočet, jehož návrh byl v souladu se 

zákonem č. 250/2000 Sb. řádně zveřejněn. Během doby zveřejnění obec obdržela závaznou informaci o 

přidělení tzv. globální dotace, a proto došlo při projednávání ke změně parametrů. V zápisu z jednání je 

správně uvedeno, že součet příjmů na rok 2011 činí 8,415.400 Kč, avšak při hlasitém čtení návrhu 

usnesení došlo k chybě a byl přečten návrh tak, jak je uveden níže, na základě zvukového záznamu byl 

vytvořen s touto chybou i zápis a byl takto i ověřen. 

Návrh na usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v objemu: 
příjmy             8,414.400,- Kč 
výdaje            9,444.100,- Kč 
financování   1,029.700,- Kč 
 

Tuto chybu je potřeba napravit a to tak, že se původní usnesení k rozpočtu zruší a schválí se nové 

usnesení v podobě: 

ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v objemu: 

příjmy  8,415.400,- Kč                                                                                                                           

výdaje  9,444.100,- Kč                                                                                                                  

financování 1,028.700,- Kč 

Návrh na usnesení:  ZO ruší svoje usnesení k bodu č. 6 ze 2. zasedání zastupitelstva obce ze dne 
14.12.2010 ve znění: ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v objemu: 

příjmy             8,414.400,- Kč 

výdaje            9,444.100,- Kč 

financování   1,029.700,- Kč 
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 a schvaluje nové usnesení. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2011 v objemu: 

příjmy             8,415.400,- Kč 

výdaje            9,444.100,- Kč 

financování   1,028.700,- Kč, 

kterým se původní usnesení nahrazuje. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
 

7. Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
Zastupitelé měli ze zkrácených zápisů z jednání Rady obce informaci o dotacích ze strany 

Jihomoravského kraje. Dotace na školu měla původní termín čerpání do konce roku 2011 a dotace pro 

hasiče byla původně pouze na protipožární zásahové kalhoty. Obě tyto dotace jsou změněny usnesením 

zastupitelstva kraje tak, že dodatkem je umožněno čerpání podle žádosti obce, tedy dotace na školu i 

v průběhu roku 2012 a dotace pro hasiče i na běžnou výstroj a výzbroj. Dotace na výzbroj a výstroj je 

možné čerpat až do konce února 2012, ale rada dala pokyn k zabezpečení nákupu výzbroje ještě letos 

tak, aby bylo možné dotaci co nejdříve vyúčtovat. 

Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí informaci o změně podmínek čerpání dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 

 
 

8. Rozpočet obce na rok 2012, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet se navrhuje v členění příjmy po 

třídách, výdaje po paragrafech. Příjmy 8.218.300,-  výdaje 7.989.100,-. Saldo rozpočtu je ve výši 

229.200,- Kč. V mezidobí od zveřejnění návrhu rozpočtu byl uveřejněn rozpis tzv. globálních dotací od 

JmK. Pro Kobylnice je stanovena na rok 2012 ve výši 401.200,- Kč a o tuto částku se zvýší příjmy v třídě 4 

– přijaté trnasfery na 434.200,- Kč a celkové příjmy 8,619.500,- Kč. Navrhované saldo rozpočtu by tak 

mělo být 630.400,- Kč. Rozpočet kromě běžných provozních výdajů počítá s investičními výdaji ve výši 

2.328.200,- Kč. Jedná se o roční splátku za kanalizaci, projekt pro nástavby školy, veřejné osvětlení a 

autobusové zastávky na ulici Sokolnické. Školu bychom do rozpočtu zahrnuli až na základě známé ceny 

z výběrového řízení na dodavatele a na základě sjednaného úvěru. V případě zapojení školy do 

rozpočtu se předpokládá zapojení úvěru ve výši asi  5 mil. Kč.  

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty i podněty členů komisí a výborů, resp. žádosti o dotaci, známé 

v okamžiku sestavování návrhu. Rada se k těmto položkám vyjádří při projednání návrhu rozpočtu. 

Rozpočet tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

Podmětem sportovní komise bylo vybavit tělocvičnu (sokolovnu) o sportovní nářadí pro výuku žáků 

v tělesné výchově. Bylo by vhodné pořídit kozu, odrazový můstek, šplhací tyče, šplhací lana, žíněnky, 

zabezpečit, aby nedošlo k poškození nářadí. 

Pan Pecl: Škola má zájem, aby se na nářadí cvičilo. Škola nemá podepsanou nájemní smlouvu s TJ 

Sokolem, nemá revizní zprávu o způsobilosti tělocvičny. 
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Návrh na usnesení:  ZO schvaluje rozpočet obce Kobylnice na rok 2012 v objemu: 

příjmy  8,619.500,- Kč 

výdaje  7,989.100,- Kč 

saldo      630.400,- Kč 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI: 0                ZDRŽEL SE: 0 
 
Rada navrhuje zastupitelstvu, aby stanovila pravomoc radě provádět rozpočtová opatření v plném 
rozsahu. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje pravomoc rady provádět rozpočtová opatření v plném 

rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. 

 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:   12             PROTI: 1               ZDRŽEL SE: 0      MIMO: 1 
 
 

9.  Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014 
V době velmi nejistého hospodářského vývoje jde spíše o snahu splnit povinnost schválit rozpočtový 

výhled. Navržený výhled ale respektuje základní investiční potřebu obce, tedy rozšíření školy a zároveň 

také dlouho připravované zřízení autobusových zastávek na ulici Sokolnické, oboje v roce 2012.  Dále 

počítá se splácením úvěru a zároveň se splácením povinného podílu obce na nákladech splaškové 

kanalizace. Zároveň se dá i považovat i za plán investic ve vzdálenějším období. 

Aktualizovaný rozpočtový výhled vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2006 – 

2010 a z očekávaného vývoje rozpočtu v roce 2011, z OZVO č. 1/2011 o úpravě místního koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitostí a z předpokladu úpravy zákona o rozpočtovém určení daní. 

Návrh rozpočtového výhledu tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

Návrh na usnesení:  ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 až 2014. 

HLASOVÁNÍ: 

PRO:   13             PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  1 
 

10.   Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 
Rada projednala rozpočet zřizované příspěvkové organizace podle návrhu ředitelky. Rada doporučí 
zastupitelstvu schválit závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice dle navrženého rozpočtu a 
v souladu se zvyklostmi o zasílání částí příspěvku během roku takto: 
 
Návrh na usnesení:  ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 12, odst. 2 písm. b) a § 28, odst. 4 zák.č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice 
takto: 
neinvestiční příspěvek na provoz bude poukazován v jednotlivých splátkách 
leden    100.000,- Kč + 76.037 Kč (na odpisy) 
únor – říjen           60.000,- Kč 
listopad     13.000,- Kč. 
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Součástí stanovených ukazatelů je uložení povinnosti příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Kobylnice, aby 

v souladu s ust. § 28 odst. 6a a odst. 6b zák. č. 250/2000 Sb. v platném znění, odvedla všechny prostředky 

z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v průběhu března 2012. 

Věcné použití prostředků z příspěvku takto: 

knihy, pomůcky, tisk   40.000,-               

DHM      110.000,-                                                                           

ostatní materiál   65.000,-                           

vodné a stočné    23.000,-                    

el. energie    130.000,-                

plyn     150.000,-                                      

opravy     30.000,-        

cestovné    1.000,-                        

náklady na reprezentaci  2.000,-        

poštovné    2.000,-          

hovorné    12.000,-                           

služby zpracování dat   60.000,-            

ostatní služby    28.000,-             

odpisy     76.037,- 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:   13             PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  1 
 

 
11.  Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 

Před inventurami rada škole svěřila majetek, který byl škole dříve předán k užívání, do zápůjčky resp., 

který škola v poslední době pro zřizovatele pořídila. Jedná se o 23 položek drobného hmotného 

dlouhodobého majetku, které budou tvořit součást novelizované přílohy č. 2 Zřizovací listiny školy, 

celkem cca za 146 tis. Kč. Oproti dříve zaslané tabulce se seznam rozšiřuje ještě o Tiskárnu Hawlet 

Packard 1312nfi, která byla před časem škole zapůjčena a v tuto chvíli není důvod očekávat její vracení 

zpět na úřad. 

Rada schválila vyřazení herního prvku Agnes s příslušenstvím a houpačku Klasik, které byly zrušeny 

v souvislosti s budováním Oranžového hřiště a které naopak už v novelizované příloze č. 2 Zřizovací 

listiny nebudou uvedeny. Příloha č. 2 Zřizovací listiny je přílohou č. 6 zápisu. 

Schvalování zřizovací listiny příspěvkové organizace a tedy i jejích příloh přísluší zastupitelstvu obce. 

Návrh na usnesení:  ZO ruší přílohu č. 2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice z 1.10.2009 a schvaluje novou 

přílohu č. 2.  

HLASOVÁNÍ: 

PRO:  14               PROTI:  0              ZDRŽEL SE:  0 
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12.   Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2011 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  využívání  a odstraňování komunálních odpadů  

Zákon o místních poplatcích určuje, že součástí vyhlášky musí být i rozpis nákladů na likvidaci 
netříděného komunálního odpadu za předchozí účetní období s přepočtem na jednoho poplatníka. Tato 
částka pak až do výše 250,- Kč tvoří druhou část poplatku. Vzhledem k tomu, že tento limit již mnoho let 
obec dosahuje, nemůže mít aktuální výpočet nákladů vliv na výši poplatku, dikci zákona je však potřeba 
naplnit. Na základě konzultací s útvarem dohledu Ministerstva vnitra, přistupujeme ke schválení OZVO č. 
2/2011 ve stejném znění, v jakém byla vyhláška schválena loni, nově ale bude mít přílohu č. 1, ve které je 
ona požadovaná kalkulace nákladů na poplatníka. Po schválení musí být ještě vyhláška zveřejněna. OZVO 
je přílohou č. 7 zápisu. 
 
Návrh na usnesení:  ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2011 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:   13             PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0       MIMO:   1 

 
 

13.     Smlouva o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
Železný šrot je dle zákona odpadem, a proto je majetkem obce. Každoročně je proto jménem obce 

odevzdán do výkupu a následně je výtěžek dotací předán organizaci, která sběr zajišťuje. V roce 2011 

provedli sběr železného šrotu hasiči. Podle zákona dotace do 50 tis. Kč schvaluje Rada obce, zároveň ale 

Zastupitelstvo musí schválit smlouvu o přidělení dotace. Smlouva tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

Návrh na usnesení:  ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
z rozpočtu obce Kobylnice. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 

 
 

14.     Smlouva o poskytnutí dotace Sokolu Kobylnice 
TJ Sokol požádal o dotaci ve výši 70 tis. Kč na zateplení stropu sokolovny. Rada žádost projednala a 
schválila dotaci ve výši zůstatku na příslušné položce schváleného rozpočtu, tedy 29.600 Kč. 
Zastupitelstvo musí schválit smlouvu o přidělení dotace. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 9 zápisu. 
 
Vzhledem k rozsáhlé diskuzi k tomu bodu, vyzval starosta zastupitele, aby podali návrhy k doplnění 
smlouvy o dalších podmínkách.  
 
Dotazy a návrhy: 

- Dotace bude vyplacena za předpokladu, že Sokol zřizovateli předloží doklady, že Sokolovna 
vyhovuje podmínkám využití pro školní výuku tělocviku a uzavřou se školou smlouvu o pronájmu 
pro výuku tělocviku. 

- Dopsat termín, že tyto doklady musí doložit do 30 dnů. 
- Zastupitelstvo navrhuje radě obce, aby projednala s TJ Sokolem dodání dokladů, že sokolovna 

vyhovuje podmínkám využití pro školní výuku tělesné výchovy do další žádosti o dotaci. 
- Dotace bude vyplacena neprodleně za předpokladu, že do 20.12.2011 uzavře TJ Sokol Kobylnice 

se Základní školou Kobylnice nájemní smlouvu na školní rok 2011/2012 na zabezpečení výuky 
tělesné výchovy. 

 
 
Návrh na usnesení:  ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Kobylnice z rozpočtu obce 
Kobylnice včetně zapracování textu: „Dotace bude vyplacena neprodleně za předpokladu, že do 
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20.12.2011 uzavře TJ Sokol Kobylnice se Základní školou Kobylnice nájemní smlouvu na školní rok 
2011/2012 na zabezpečení výuky tělesné výchovy“. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14              PROTI:   0              ZDRŽEL SE:  0 

 

 

15.     Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2012 
Zákon o obcích požaduje, aby se zasedání zastupitelstva konalo alespoň jedenkrát za tři měsíce. Pro 
příští rok se předpokládají následující termíny konání zasedání. 
20.3.2012 
19.6.2012 
18.9.2012 
11.12.2012 
Je možné, že z neodkladných důvodů bude stanoven ještě nějaký jiný termín konání zasedání, v tom 
případě by možná mohlo dojít i ke změnám termínů následujících veřejných zasedání. 
 
Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí pravděpodobné termíny konání veřejných zasedání zastupitelstva 
obce Kobylnice na rok 2012. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:   14             PROTI:   0              ZDRŽEL SE:  0 
 
 

16.     Různé 
 
- Rozhlas Na Návsi – starosta informoval, že je objednaný a měl by se tento týden montovat. 
- Sloupy ze staré distribuční soustavy – podle kolaudačního rozhodnutí je to nedodělek firmy 

E.ON, budou se odstraňovat až příští rok. Letos budou ještě montovat 1 stožár u přechodu pro 
chodce na ulici U Mlýna, vyregulovat náklon svítidel, namontovat reflektory na zvonici, odstříhat 
dráty, necháme namontovat jedno světlo u rod. domu Pokorných. Dále bysme chtěli 
namontovat 2 svítidla na parkoviště u hřbitova. 

- Kabelová televize- převěšení bude ve stejný den, kdy se budou vytahovat staré sloupy, aby 
přerušení televizního signálu bylo co nejkratší dobu. 

- Rozsvěcení vánočního stromu – nikdy se strom nerozsvěcoval na 1.adventní neděli. Vždy se 
rozsvěcoval s mikulášskou akcí. 

- Nové veřejné osvětlení moc svítí – podle normy by měly svítit víc 
- Paní Karmazínová vyzvala členy komisí, předsedy politických stran a spolků, aby podali zprávu 

z činnosti za rok 2011 pro letopiseckou komisi, aby mohl být učiněn zápis do kroniky do 
31.1.2012. 

 
Informace o havárii na čerpací stanici Ponětovice –  podal starosta 

- Čerpací stanice je v souladu s předpisy. Bude se ale vybavovat dalšími vybaveními, aby se snížilo 
další riziko podobné havárie ( př. vysoké napětí jako záložní zdroj, druhé trafo, úvaha o 
vybudování retenčního prostoru, další signalizace). Trestní odpovědnost – MÚ Šlapanice předal 
na Krajský úřad – pravděpodobně nám sdělí další informace. 
 

Nástavba školy – dokumentace se připravuje tak, aby byly splněny všechny normy (výtah, denní 
místnost pro dívky, toalety, kabinety, učebny). 
 
Zastávky na Sokolnické – projekt je hotov a je na ministerstvu dopravy a u policejního ředitele v Praze 
spolu se žádostí o výjimku z norem. Podle norem nelze zastávky v Kobylnicích postavit. Stavební 
povolení se vyřizuje už rok a půl.  Pro asi 70 domů by se zastávky zrealizovat měly. 
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Místo zpětného odběru – bylo zřízeno místo zpětného odběru na horním dvoře (nejedná se o ekodvůr), 
kde se dá odevzdávat elektrozařízení. Jsou zde umístěny kontejnery. ZŠ má smlouvu na zpětný odběr 
zvlášť. 
 
Veřejný rozhlas – bude rozšíření veřejného rozhlasu v lokalitách, kde nikdy rozhlas nebyl –Za Vodárnou, 
U Splavu, Za Humny. 
 
Pozvání na koncert Zlaťanky a prosba o pomoc s přípravou sálu v neděli 18.12. ve 14 hodin a následný 
úklid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                                             starosta                                                                                  1.místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ověřovatelé zápisu:  Petr Beneš 

 

 

 

                      

                                        Ing. Ctibor Matula 

 

                                            

 

 

Zapsala: Jaroslava Urbánková                                         


