Zápis 13. zasedání ZO Kobylnice dne 14.3.2013

Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, 1 člen omluven, viz prezenční listina
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková
Program zasedání:
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Zpráva z jednání rady obce
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Schválení rozpočtových opatření
Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice - svěření věcí k hospodaření
Plánovací smlouva s firmou DTL.STAV s.r.o.
Různé

1. Zahájení
Zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné, protože je přítomno 14 zastupitelů. Starosta
informoval, že 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. Ověřovateli byli navrženi
pan Mgr. Kamil Rudolecký a paní Ing. Zdeňka Karmazínová. Dále upozorňuje, že průběh veřejného
zasedání je zvukově zaznamenáván pro potřeby vyhotovení zápisu.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Mgr. Kamila Rudoleckého a paní Ing. Zdeňku
Karmazínovou.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schválení programu: program zasedání byl zveřejněn na pozvánce.
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Zpráva z jednání rady obce
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Schválení rozpočtových opatření
Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice - svěření věcí k hospodaření
Plánovací smlouva s firmou DTL.STAV s.r.o.
Různé

Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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2. Zpráva z jednání rady obce
Starosta shrnul činnost rady obce od posledního zasedání zastupitelstva: Rada se sešla 6x, naposledy
dnes těsně před jednáním zastupitelstva. Zastupitelé vždy po vyhotovení zápisu ze schůze rady obce
obdrželi jeho zkrácenou verzi.
Rada projednala povinné založení účtu obce u ČNB, schválila změnu v nařízení obce – Tržní řád, provedla
rozpočtové opatření 17/2012 a první dvě rozpočtová opatření z tohoto roku, vzala na vědomí řadu
informací, zejména informace o prověření zákonnosti OZVO vydaných na konci roku 2012, projednala
změnu v majetkové evidenci pozemků obce, projednala plánovací smlouvu a změnu přílohy zřizovací
listiny ZŠ a doporučila je zastupitelstvu ke schválení, projednala smlouvy o smlouvách budoucích a
smlouvy o zřízení věcného břemene, schválila dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky,
projednala zprávu o operativně bezpečnostní situaci, schválila výsledky elektronické aukce energií,
schválila rozpis rozpočtu na rok 2013, řešila vybavení ZŠ moderní didaktickou technikou, schválila
pořízení školního rozhlasu do prostor ZŠ.
Dotazy a návrhy:
-

Jana Poláčková vznesla dotaz, zda bylo jednáno s TJ Sokol ohledně nájmu sokolovny. Starosta
odpověděl, že byl TJ Sokol zaslán dopis, kde obec požaduje 50% slevu za to, že nebylo v sokolovně
na obecní ples zatopeno a požadavek na novou nájemní smlouvu pro obec. Zatím nebyla odpověď
doručena.

-

Mgr. Kamil Rudolecký vznesl dotaz, kdy se začne s rekonstrukcí na čerpací stanici v Ponětovicích a
vysvětlení časového dělení splaškových vod od toků vod dešťových. Starosta informoval zastupitele,
že když přijde náhle velký příval dešťové vody, tak je to takové opatření, aby do kanalizace nebyla
pouštěna splašková voda.

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva finančního výboru
Finanční výbor se od poslední zasedání zastupitelstva nesešel.
Dotazy a návrhy nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí informaci výboru finančního.
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0 (z jednání odešel 1 člen ZO- pan Dolanský)

4. Zpráva kontrolního výboru
Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová. Viz příloha č. 1
Kontrolní výbor se sešel 1x. Kontrolní výbor se zabýval plněním usnesení z rady a ze zastupitelstva obce
od listopadu 2011 do června 2012. Nebyly zjištěny nedostatky.
Dotazy a návrhy nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu výboru kontrolního.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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5. Schválení rozpočtových opatření
Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 17/2012 a 1 a 2/2013, provedená radou obce od posledního
zasedání zastupitelstva, poslední z nich bylo provedeno těsně před jednáním zastupitelstva a proto je
zastupitelé dostali na stůl. Příloha č. 2.
Dotazy a návrhy nebyly vzneseny.
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. 17/2012, 1/2013 a 2/2013.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (na jednání přišel 1 člen ZO – pan Dolanský)

6. Změna zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice - svěření věcí k hospodaření
Při veřejnosprávní kontrole ve škole auditní orgán rozhodl, že tabule TRIPTYCH s příslušenstvím není
samostatnou movitou věcí, ale že tvoří technické zhodnocení budovy. Dále zjistil, že v uplynulých
obdobích škola ve prospěch zřizovatele pořídila 4 druhy software, ale nenahlásila je zřizovateli a tedy
tento majetek není uveden v příloze č. 2 zřizovací listiny školy. Proto se příloha č. 2 zřizovací listiny
rozšiřuje o tabulku drobný dlouhodobý nehmotný majetek – software v celkové hodnotě 46.750 Kč a
dále se ze soupisu movitých věcí v hodnotě nad 3.000 Kč vyřazuje tabule TRIPTYCH s příslušenstvím
v hodnotě 25.176 Kč. Příloha č. 3.
Dotazy a návrhy nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění ruší přílohu č. 2 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice z 13.12.2011 a schvaluje novou
přílohu č. 2. této zřizovací listiny.
HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

7. Plánovací smlouva s firmou DTL.STAV s.r.o.
Současná úprava stavebního zákona určuje povinnost investora, v případě vynucení investičních nákladů
na technickou infrastrukturu, zabezpečit vybudování této infrastruktury. Jako nástroj se používá tzv.
plánovací smlouva mezi obcí a investorem. Na ulici Krátké hodlá firma DTL.STAV s.r.o. vybudovat
administrativní objekt své firmy s bytem hospodáře a to v místech, kde již inženýrské sítě ani
komunikace neexistují z dřívější doby. Z toho důvodu byl vytvořen návrh plánovací smlouvy na
vybudování potřebné infrastruktury. Na základě této smlouvy má investor infrastrukturu vybudovat a
předat obci. Vzhledem k tomu, že zákon o obcích vyhradil zastupitelstvu pravomoc rozhodovat o nabytí
nemovitostí, předkládá se tato smlouvy ke schválení. Příloha č. 4.
Dotazy a návrhy nebyly vzneseny.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zák.č.128/2000 Sb. o obcích
uzavření plánovací smlouvy s firmou DTL.STAV, s.r.o.:
HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
8. Různé
-

Mgr. Jarmila Kučerová se dotázala, kdy se bude realizovat zastávka na Sokolnické. Starosta
informoval, že součástí tohoto projektu je i přechod pro chodce, který musí být osvětlen. Protože se
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bude zasahovat i do krajské komunikace, musí být uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s JmK. Dnes přišel návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
která se bude schvalovat na radě kraje dne 4.4.2013. Obec, ale už zahájí stavební řízení dříve, a
pokud bude vše v pořádku, vyhlásí výběrové řízení na dodavatele.
-

Mgr. Kamil Rudolecký se dotázal, kde konkrétně budou na ulici U Splavu kontejnery na tříděný
odpad. Starosta sdělil, že to bude na parkovišti mezi ulicí U Splavu a U Potoka, které se nevyužívá
jako parkoviště. Obyvatelé této lokality jsou zde zvyklí v pondělí odevzdávat trávu.

-

Alena Ulbrichová vznesla dotaz na přislíbené doskočiště na víceúčelovém hřišti. Starosta potvrdil, že
se doskočiště vybuduje ještě před plánovanou dětskou olympiádou.

-

Petr Peško podal návrh, aby se basketbalový koš, který je na víceúčelovém hřišti, přesunul k tenisové
zdi, aby byl využíván veřejností.
Dále vznesl dotaz, jestli se bude realizovat park na ulici Táborské. Starosta odpověděl, že v současné
době jsou jiné investice, takže se stavba parkoviště rozběhne až po zajištění financování ostatních
naplánovaných a zahájených investic.

-

Ctibor Matula připomněl, že bylo přislíbeno uzavření stěny na autobusové zastávce Na Návsi směr
Brno a podal návrh, zda by bylo možné dohodnout změnu v jízdním řádu autobusu č. 151 tak, aby ve
Šlapanicích navazoval na ranní vlakové spojení směr Slavkov. Zástěna bude nainstalována
v souvislosti s vytvořením místa pro kontejnery na tříděný odpad.

Ing. Lubomír Šmíd
starosta

Stanislav Dolanský
1.místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Kamil Rudolecký

Ing. Zdeňka Karmazínová

Zapsala: Jaroslava Urbánková
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