Zápis 7. zasedání ZO Kobylnice dne 20.3.2012

Přítomni: 13 členů ZO Kobylnice, 2 členi omluveni, viz prezenční listina
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. Schválení rozpočtových opatření
6. Směna pozemků s doplatkem
7. Partnerství v programu přeshraniční spolupráce ČR - SR
8. Různé

1. Zahájení
Je přítomno 12 členů zastupitelstva, omluvena je Dana Šmídová a Jarmila Kučerová, pozdní příchod
oznámila Jana Poláčková. 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. Upozornění: průběh veřejného zasedání je zvukově zaznamenáván!
Volba ověřovatelů:
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Ctibora Matulu a pana Kamila Rudoleckého.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schválení programu: program zasedání byl zveřejněn na pozvánce.
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. Směna pozemků s doplatkem
7. Partnerství v programu přeshraniční spolupráce ČR - SR
8. Různé
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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2. Zpráva o činnosti rady
Od posledního jednání zastupitelstva se rada sešla ke své 26. až 31. schůzi, tedy 6x. Rada na svých
schůzích provedla rozpočtová opatření č. 17 – 19/2011 a 1- 3/2012, tato RO jsou předmětem dnešního
jednání zastupitelstva. Rada schválila pořízení kontejneru na tabulové sklo do Horního dvora, schválila
smlouvy s DSO Mohyla Míru a DSO Cezava o převzetí movitého majetku pořízeného v rámci programu
rozvoje venkova, schválila odpisový plán ZŠ, hospodářský výsledek a přesun zlepšeného hospodářského
výsledku do fondu rezerv. Rada schválila smlouvu o zřízení věcného břemene na STL plynovod pro
připojení obce Prace (7,5 m), smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON na sítě Za Humny, dohodla
s van Gansenwinkel další sběrné místo a kontejner na plasty na Horním dvoře, schválila smlouvu o sběru
použitých kuchyňských tuků, projednala směnu pozemků s doplatkem s manželi Vrbasovými, upustila od
vymáhání starých nedobytných pohledávek, schválila uspořádání cyklozájezdu do Rakouska, doporučila
zastupitelstvu schválit partnerství s obcí Čierna Voda pro program přeshraniční spolupráce. Projednala
zprávu o operativně bezpečnostní situaci, úhradu neinvestičních nákladů na žáky v Tuřanech a v Líšni,
schválila smlouvy o smlouvách budoucích pro stavebníky RD, seznámila se s projektovou dokumentací
na rozšíření ZŠ.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva výboru finančního
Přednesl člen finančního výboru pan Petr Beneš: viz příloha č.1.
Finanční výbor se sešel 1x. K jednání byly 3 body. Na svém zasedání se finanční výbor zabýval kontrolou
pokladny, hotovost souhlasila. Dále se seznámil s plněním rozpočtu. Plnění rozpočtu je rovnoměrné.
Členové finančního výboru se dále chtěli zabývat rozpisem rozpočtu, ke kterému nedošlo, protože rozpis
rozpočtu je v pravomoci rady obce a finančnímu výboru nepřísluší se tímto zabývat.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci výboru finančního.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva výboru kontrolního
viz příloha č.2.
Předsedkyně kontrolního výboru byla omluvena ze zasedání ZO a zpráva z kontrolního výboru nebyla
přednesena. Krátkou informaci sdělil člen kontrolního výboru Ctibor Matula. Bylo kontrolováno plnění
usnesení rady a zastupitelstvo obce. Usnesení ve větší části byly splněny, některá plnění ještě probíhají.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci člena kontrolního výboru.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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5. Schválení rozpočtových opatření
Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 17 až 19/2011 a rozpočtová opatření č. 1 – 3/2012 provedená
radou obce od posledního zasedání zastupitelstva (viz příloha č. 3).
RO č.17 - prodej geodetických prací, úhrada Kometě za prodej propagačních předmětů a navýšení
prostředků na vánoční koncert. RO č.18 – snížení výdajů na veřejné osvětlení. RO č. 19/2011 dorovnalo
upravený rozpočet na reálné plnění a čerpání rozpočtu. Letošní RO č.1-3 řeší příjem z dobývacího
prostoru, příjem od úřadu práce za VPP, příjem a úhradu za lístky na Kometu, montáž čelního nakladače
na traktor, kontejner na sklo, vratku dotace na sčítání lidu, domů a bytů a úhradu za veřejné osvětlení.
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. 17/2011, 18/2011, 19/2011, 1/2012,
2/2012 a 3/2012.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

6. Směna pozemků s doplatkem
Už v roce 2010 začal a jednání mezi obcí a manžely Vrbasovými o směně pozemků v trati Rybníky. Jedná
se o to, že obec vlastní staré polní cesty, které jsou dnes v honech a nejsou v terénu zřejmé, naopak
současná cesta vede z části po pozemcích Vrbasů. Kolem cesty byly také vysazeny stromy a je
snahou obou stran dosáhnout takového stavu, kdy obecní pozemky budou reálně využívány jako cesta.
Také stromy se tak budou nacházet na pozemku obce. Hodnota pozemků Vrbasových je dle znaleckého
posudku 112.220 Kč, hodnota pozemků obce je 131.240 Kč, rozdíl ve výši 19.020 Kč bude ze strany
manželů Vrbasových doplacen.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. b) zák.č. 128/2000 Sb.
schvaluje směnu části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr
p.č. 468/27, označené geometrickým plánem č. 430-2/2012 jako zbytek pozemku vedeného ve
zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 468/27 o výměře 3959 m2
v katastrálním území Kobylnice, ve vlastnictví Obce Kobylnice, za část pozemku katastru nemovitostí p.č.
749/2 a části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr (PK) p.č.
465/2, p.č. 467/9, p.č. 467/25, označené geometrickým plánem č. 397-134/2010 jako pozemky p.č.
751/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 10 m2, p.č. 756/3 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 1858 m2, p.č. 756/8 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 292 m2 a za
část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci – parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 467/11,
označené geometrickým plánem č. 430-2/2012 jako pozemek p.č. 756/15 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 179 m2 ve společném jmění manželů Ing. Jiřího Vrbase a Ing. Jany Vrbasové a to
s doplatkem ze strany manželů Vrbasových ve výši 19.020 Kč.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

7. Partnerství v programu přeshraniční spolupráce ČR – SR
Starosta již před několika lety vyzval zastupitele k případné účasti obce na přeshraniční spolupráci mezi
naší obcí a obcí v podporovaném území SR. Motivací k takové spolupráci by mělo být udržování
sociokulturních vazeb mezi občany dvou národností, které sdílely společný stát. Dopadem by vedle
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kulturních, sportovních a společenských výměn byla i podpora vzájemné znalosti jazyka. Tato
přeshraniční spolupráce má výhodu, že odpadají náklady na tlumočení nebo požadavek na dobrou
znalost němčiny v případě přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem. Starosta byl prostřednictvím
Regionální rozvojové agentury kontaktován starostkou obce Čierna Voda v okrese Galanta. Dohodli se,
že předloží návrh na spolupráci v orgánech svých obcí a pokusí se v rámci programu Fondu přeshraniční
spolupráce ČR – SR vytvořit společný projekt. Pokud se podaří vytvořit takový projekt, který bude mít
naději na podporu z fondu přeshraniční spolupráce, uzavřou obě obce smlouvu podle § 55 zákona o
obcích. V takové smlouvě potom musí být m.j. relativně přesně popsán předmět spolupráce a způsob
jejího financování a doba, na kterou se smlouva uzavírá. Tyto okolnosti by ale byly známy až na základě
vyhotoveného projektu.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 55, odst. (1) a § 84, odst. (2) písm. p)
schvaluje spolupráci s obcí Čierna Voda (Slovenská republika).
HLASOVÁNÍ:
PRO: 12
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

8.

Různé

Informace o autobusové zastávce na Sokolnické ulici – dopravní inženýr pan Pokluda neustále sděluje
negativní stanoviska. Byl vypracován nový projekt s novým technickým řešením a opět byl v únoru
panem Pokludou zamítnut. Obec v současné době jedná s policejním prezidiem a ministerstvem
dopravy.
Ctibor Matula vznesl připomínku: u přístřešku na zastávce Na Návsi je otevřená stěna, která nechrání při
větrném počasí.
- Pan Dolanský navrhl úpravu částečného zakrytí.
Informace o žádostech o dotace z JmK – dotace z programu rozvoje venkova budou probíhat ve 2.
etapách. V 1. kole budou zařazeny žádosti od svazků obcí a jen některých obcí a ve 2. kole žádosti obce
do 1000 obyvatel. Zřejmě letos na dotaci nedosáhneme.
Informace o cyklozájezdu a cyklovýletu – díky Milanu Ulbrichovi bude obec opět pořádat cyklozájezd do
Rakouska a nově cyklovýlet 15.4.2012 k soutoku řeky Svratky a Svitavy.
Úklid katastru obce je naplánován ke dni země (22.4.) na sobotu 21.4.2012. Tento úklid budou mít i
okolní obce.
Informace o nástavbě ZŠ – byl předložen k nahlédnutí projekt. Vzniknou nové 3 učebny. Škola bude mít
2 učebny do 40 dětí a 3 učebny do 20 dětí. Škola bude mít 3 přístupy. Bude zde i výtah. Výtah bude
využíván i staršími občany. Rozpočet je 8 mil. Kč. Očekáváme, že se cena výběrovým řízením sníží.
S hrubou stavbou by se mělo začít o prázdninách. Financování: 2 mil. vlastní zdroje + úvěr
Dotazy a připomínky:
-

Vyměřování v obci: v katastru nemovitostí je třeba dát do souladu 2 starší měření
Obecně prospěšné práce: Veřejně prospěšné práce s podporou státu byly zrušeny. Obec přijala
1 pracovníka do trvalého pracovního poměru. Obecně prospěšné práce (20 hod./týden) nařizuje
Úřad práce. Úřad práce musí mít s obcí smlouvu. V tuto chvíli to není zatím dořešené.
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-

Důležitá telefonní čísla: v kobylnických listech. Plánuje se kalendář na rok 2013,kde by čísla byla
uvedena.
Stav polních cest (rozbité od koní): Obec v tomto nemůže nic udělat. Volali jsme na Dvorska
Tělovýchovné jednotě. Bylo nám sděleno, že jejich koně sem nejezdí.
Dopravní značky na křižovatce Na Budínku X Na Návsi: Muselo by se řešit na dopravním
inspektorátu, značení se jeví dostatečné. Obec nemá oprávnění.
Obecní policista: aby byl více aktivnější, např. když je u přechodu, aby vstoupil do vozovky, když
děti přecházejí apod.
U přechodu mohou být i vyškolení dobrovolníci.

Ing. Lubomír Šmíd
starosta

Stanislav Dolanský
1.místostarosta

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kamil Rudolecký

Ing. Ctibor Matula

Zapsala: Jaroslava Urbánková
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