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Zápis 11. zasedání ZO Kobylnice dne 18.9.2012 

 
Přítomni:      12 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven pozdní příchod, 2 členové omluveni   
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková 
 
Program zasedání: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 

2. Zpráva z jednání rady obce 

3. Zpráva finančního výboru 

4. Zpráva kontrolního výboru 

5. Schválení smlouvy o dotaci SOKOL 

6. Schválení rozpočtových opatření 

7. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012 – zákaz loterií 

8. Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
 
Je přítomno  12 členů zastupitelstva, omluveni jsou Kamil Rudolecký a Petr Peško.  Dana Šmídová 
pozdější příchod. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen 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 ověřovatele zápisu Lubomíra Trhlíka a  Petra Beneše.                           .                                       

 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
Schválení programu:  

Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání: 

 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Schválení smlouvy o dotaci SOKOL 
6. Schválení rozpočtových opatření 
7. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012 – zákaz loterií 
8. Různé 
 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 2.   Zpráva z jednání rady obce 
 
Od 27.7.2012 se uskutečnily 3 schůze Rady a poslední ještě dnes před jednáním zastupitelstva. Kromě 
běžných provozních záležitostí obce Rada řešila hlavně záležitosti spojené s nástavbou školy, rozpočtová 
opatření a výběr zhotovitele dokumentace na prodloužení ulice Ponětovické (podle úkolu ze začátku 
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roku) a zhotovitele pasportu dešťové kanalizace podle současného stavebního zákona. Zastupitelé 
dostávají zkrácený výpis z jednání rady. 

Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí informace z jednání Rady obce. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 3.   Zpráva finančního výboru 
 
Před tímto zasedáním se výbor nesešel a čeká jej až velký úkol při přípravě rozpočtu na rok 2013. 

Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí , že finanční výbor od posledního zasedání zastupitelstva schůzi 

neměl. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 4.   Zpráva kontrolního výboru 
 
Kontrolní výbor se od poslední zasedání zastupitelstva nesešel. 

Návrh na usnesení:  ZO bere na vědomí,  že kontrolní výbor od posledního zasedání zastupitelstva schůzi 

neměl. 

 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 5.   Schválení smlouvy o dotaci SOKOL 
 

Příchod člena Dany Šmídové v 18:10 hod. 

Rada obce v rozpočtu na letošek uplatnila návrh na vybavení pro možnost kvalitnější výuky tělesné 

výchovy v naší ZŠ. V rámci těchto prostředků byly zakoupeny: koza, odrazový můstek, žíněnky, míče, 

florbalové hole a míče apod. Toto vybavení bude umístěno v sokolovně, resp. škola si je bude přinášet. 

Ještě budou dodány lavičky.  

Součástí záměru bylo i vybavení tělocvičny šplhacím nářadím. Toto je však potřeba pevně zabudovat do 

stavby sokolovny a proto rada schválila dotaci v hodnotě ceny zařízení (17.352 Kč) tak, aby TJ Sokol 

Kobylnice mohla toto zařízení včetně montáže objednat. Podle zákona o obcích schválení dotační 

smlouvy přísluší zastupitelstvu. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1 zápisu. 

Návrh na usnesení:  ZO schvaluje dotační smlouvu mezi obcí kobylnice a TJ Sokol Kobylnice na přidělení 

17.352 Kč na pořízení šplhacího nářadí do tělocvičny sokolovny. 

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

 6.   Schválení rozpočtových opatření 

 

Zastupitelé jsou postupně o všech provedených RO informováni a v předstihu obdrželi i soupis 

rozpočtových opatření. Dnešní schůze rady však provedla ještě 11. RO a podkladové materiály jsou nyní 

rozdány. Rozpočtová opatření č.8 až 11/2012 tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

 

 



Zápis z 11. ZO dne 18.9.2012 Stránka 3 

 

Návrh na usnesení:  ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 8 až 11/2012, provedené Radou obce od 25.6. 

do 18.9.2012. 

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

 7.   Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2012 – zákaz loterií 

 

V rámci boje proti obecné kriminalitě a ostatním patologickým jevům v současné době řada obcí začíná 

schvalovat vyhlášky, omezující nebo zakazující loterie a podobné hry na svém území. Jako největší 

nebezpečí se jeví zejména výherní loterijní terminály (VLT), jejichž povolování provádí Ministerstvo 

financí. MF jako správní orgán pouze posoudí žádost a pokud tato splňuje podmínky zákona, pak mu 

nezbude, než VLT povolit. Jako jediná obrana se jeví OZV o zákazu a to v předložené podobě. Návrh 

vyhlášky tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

Návrh na usnesení:  ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2012, kterou se stanoví zákaz 

provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce Kobylnice. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 
 
 8.   Různé 

 

- Pan Trhlík podal návrh na vydání obecně závazné vyhlášky, který by zakazoval podomní prodej. 

 

- Paní Kučerová zachytila stížnosti občanů v ulici U Potoka, U Splavu, že není slyšet obecní rozhlas. 

 

- Paní Karmazínová informovala a vyzvala zastupitele o zapůjčení historických fotografií na 

připravovaný stolní kalendář a výstavu, která se uskuteční  30.11.2012. 

 

- Paní Šmídová informovala o opoždění vydání Kobylnických listů z důvodu nemoci grafika. 

 

- Zástupce TJ Sokol Kobylnice informoval zastupitele o dodání a montáži hrazdy, která by měla být 

cca v 39.-40.týdnu. Dále bylo navrhnuto, aby florbalové hole a míče si škola sama uschovala a 

nosila si na výuku sama. 

TJ Sokol uskuteční sběr železného šrotu 13.10.2012. 

 

2 členi ZO museli odejít. 

 

- Občan pan Špondr Zdeněk – Informoval zastupitele obce Kobylnice o sjednané schůzce na 

Dopravním inspektorátu, kde jednal o možnosti zastávky na ulici Sokolnické. Podle dopravního 

inspektorátu by zde mohla být uzamykatelná zastávka. Bude vytvořen nový projekt na 

uzamykatelnou zastávku. U dalšího jednání chce být zastupitelka J. Kučerová. 

Návrh na usnesení:  ZO požaduje, aby termín jednání na Dopravním inspektorátu byl obci oznámen 

alespoň 2 dny dopředu tak, aby zástupci obce mohli být přizvání. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  11               PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 0 

 

- Starosta informoval o plánovaných akcích: 
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21.9. v 15.00 čtení z kroniky 

29.9. velkoobjemový a nebezpečný odpad 

1.10. mezinárodní den seniorů, který se bude konat v parku před sokolovnou 

6.10. Dýňodrakiáda 

11.11. světluškový průvod 

30.11. 2.ročník Kobylnice zpívají až do rána 

1.12. Mikulášské odpoledne 

 

 

Příští zasedání zastupitelstva obce bude 13.12.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                             Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                                    starosta                                                                                  1.místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
 Ověřovatelé zápisu:   Lubomír Trhlík 

 

 

 

 

                                       Petr Beneš 

 

                     

                                

 

Zapsala:  Jaroslava Urbánková           

 

 

 

 


