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Zápis 12. zasedání ZO Kobylnice dne 13.12.2012 

 

Přítomni:     13 členů ZO Kobylnice,  2 členi omluveni, viz prezenční listina 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, Marie Ustohalová 
 
Program zasedání: 

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)  Smlouva o poskytnutí dotace Sokol 
7) Rozpočet obce na rok 2013, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  
8) Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 
9) Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 
10) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích 
11) Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
12) Souhlas se zařazením správního území obce do MAS 
13)  Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2013 
14) Různé 
 
 

1.  Zahájení 

Zastupitelstvo bylo řádně svoláno a je usnášení schopné, protože je přítomno 13 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 Lubomír Trhlík a pan Kamil Rudolecký. Dále upozorňuje, že průběh veřejného zasedání je 
zvukově zaznamenáván pro potřeby vyhotovení zápisu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Lubomíra Trhlíka a pana Kamila Rudoleckého.                      
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
Schválení programu: program zasedání byl zveřejněn na pozvánce. Starosta navrhuje zařadit bod č. 13. 
Změna Stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. 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)  Smlouva o poskytnutí dotace Sokol 
7) Rozpočet obce na rok 2013, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  
8) Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 
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9) Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 
10) Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích 
11) Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
12) Souhlas se zařazením správního území obce do MAS 
13) Změna Stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
14)  Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2013 
15)  Různé 

 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání, doplněný o vložený bod č. 13. Změna Stanov Svazku 
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  s tím, že následující body se přečíslují. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

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 vyúčtování dotace TJ Sokol z roku 2011, projednala návrh na opravy obřadní síně na 
hřbitově a náklady zařadila do návrhu rozpočtu obce na rok 2013, provedla na podnět auditorské firmy 
úpravu Směrnice k finanční kontrole, projednala žádost TJ Sokol o dotaci na zateplení – výměnu luxfer za 
okna a doporučila zastupitelstvu schválení příslušné smlouvy, projednala záměr VAS Brno-venkov na 
rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod Ponětovice, vydala nařízení obce – Tržní řád, objednala 
vyhotovení pasportu kanalizace a projektové dokumentace na prodloužení ulice Ponětovické, provedla 
příslušná rozpočtová opatření, projednala a schválila smlouvy o zřízení věcných břemen, navrhla 
plánovací smlouvu s firmou DTL STAV s.r.o., projednala záměr zabudování šplhacího zařízení do 
tělocvičny sokolovny a doporučila zastupitelstvu schválit dotaci a dotační smlouvu, projednala změnu 
závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2012 a doporučila jejich změnu a nové závazné ukazatele 
na rok 2013 schválit zastupitelstvem, navrhla zastupitelstvu rozpočet obce na rok 2013, schválila 
zapojení knihovny do projektu elektronizace knihoven VISK 3, stanovila paušální úhrady nákladů a 
nájemného za užití klubovny, rozhodla o dosadbě chybějících dřevin v aleji k Mohyle Míru, sledovala 
postup prací na nástavbě ZŠ a MŠ Kobylnice a průběžně schvalovala vícepráce a méněpráce, schválila 
pronájem hrobových míst na roky 2013 až 2022, schválila Smlouvu o právu provést stavbu autobusové 
zastávky Sokolnická s Jihomoravským krajem, schválila objednávku představení Opereta letí světem na 
březen 2013, projednala návrh na vybavení dostavby školy nábytkem a didaktickou technikou, schválila 
rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2013, doporučila zastupitelstvu svěřit škole movitý majetek, 
zakoupený od prosince 2011, doporučila zastupitelstvu schválit dvě OZVO a další.  
Část výstupů z jednání Rady obce má dopad do programu 12. zasedání zastupitelstva a je předmětem 
dalších bodů programu. 
Dotazy a návrhy: 

- pan Matula vznesl dotaz ohledně zastávky na ul. Sokolnické. Starosta stručně informoval, 
zastávka bude podle normy „uzamykatelná zastávka“, obec má souhlas od dopravního 
inspektorátu a podepsanou Smlouvu o právu provést stavbu s Jihomoravským krajem. 

- pan Matula vznesl dotaz, co znamená konkrétně elektronizace knihovny. Starosta informoval, že 
se jedná o naplnění softwaru knihovním fondem jako databáze. Dostali jsme dotaci, instalace 
proběhne zdarma. 

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

Přednesla předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová. Zápis finančního výboru tvoří přílohu č.1. 
Finanční výbor se sešel 1x. Na svém zasedání se finanční výbor zabýval kontrolou pokladny, čerpáním 
rozpočtu k 30.11.2012 a návrhem rozpočtu na rok 2013. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit rozpočet na rok 2013 podle vyvěšeného návrhu s doplněním globální dotace. 
 

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

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

4.  Zpráva kontrolního výboru  

Předsedkyně kontrolního výboru byla omluvena ze zasedání. Přednesl pan Ing. Ctibor Matula. Zápis 
kontrolního výboru tvoří přílohu č.2. 
Kontrolní výbor se na svém zasedání zabýval plnění usnesení z RO a ZO za období 10/2011 -6/2012.  
Dále bodem zastávka na ulici Sokolnické, kde kontrolní výbor požaduje sdělení, proč nebyli někteří 
zastupitelé obce pozvání na jednání (bylo schváleno usnesením ZO). 

- Starosta vysvětlil, že žádné jednání nebylo. Proběhlo pouze šetření na místě, kde bývalý 
dopravní inspektor pan Čuma, který nyní pracuje u firmy Urbania, která pro nás připravuje 
projekt, se sešel se současným inspektorem panem Pokludou, aby přímo na místě zadal 
požadavky pro výstavbu zastávky. 

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

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

 
5.  Schválení rozpočtových opatření 

Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 12 až 16, provedená radou obce od posledního zasedání 
zastupitelstva, poslední z nich bylo provedeno těsně před jednáním zastupitelstva a proto zastupitelé 
obdrželi přímo na jednání zastupitelstva obce.  (viz příloha zápisu č.3). 
Dotazy a návrhy:  

- Pan Peško vznesl dotaz ohledně situace parkoviště na ulici Táborské. Starosta vysvětlil, že na 
vybudování parkoviště bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení a platnost by 
skončila v listopadu 2012. Proto obec zahájila stavbu uhrazením správního poplatku, a tím toto 
rozhodnutí a povolení nezaniklo. Starosta předpokládá, že by se v příštím roce mohlo parkoviště 
začít realizovat. 

 
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. 12/2012,  13/2012, 14/2012, 15/2012 a 
16/2012.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

6.    Smlouva o poskytnutí dotace Sokol 

Rada projednala návrh sportovní komise na vybavení tělocvičny sokolovny sportovním vybavením pro 
výuku resp. cvičení atletiky. Z rozpočtu obce byly zakoupeny mobilní prvky (koza, odrazový můstek, 
lavičky a žíněnky) a rada schválila dotaci ve výši 23.611,20 Kč na pořízení resp. zabudování šplhacího 
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zařízení do tělocvičny. Kromě toho TJ Sokol požádala obec o dotaci na pokračování zateplení budovy 
sokolovny – výměnu luxfer za okna. Rada doporučila zastupitelstvu dotaci ve výši 40 tis. Kč a doporučila 
rovněž schválit smlouvu o dotaci (návrh je přílohou č. 4 zápisu) na dotaci v celkové výši 63.611,20 Kč. 
Rada na své 45. schůzi dále doporučila zastupitelstvu schválit provozní dotaci ve výši 8.560 Kč za sběr 
železného šrotu. Celková hodnota dotace i objem smlouvy o dotaci se tak oproti dříve zveřejněnému 
podkladu zvyšuje na 72.171,20 Kč. 
 
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 85, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění schvaluje poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Kobylnice ve výši 40.000 Kč, neinvestiční 
dotace na provozní výdaje ve výši 8.560 Kč a dotaci na šplhací zařízení ve výši 23.611,20 Kč a v souladu 
s ustanovením § 85, písm. j) zákona o obcích schvaluje Smlouvu o dotaci pro TJ Sokol Kobylnice ve výši 
72.171,20 Kč. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
7.   Rozpočet obce na rok 2013, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  

Rada obce projednala návrh rozpočtu obce na rok 2013. Rozpočet se navrhuje v členění příjmy po 
třídách, výdaje po paragrafech. Příjmy 9.869.200,- Kč výdaje 12.269.100,- Kč. Financování rozpočtu je 
navrženo ve výši 2.399.900,- Kč. V mezidobí od zveřejnění návrhu rozpočtu byl uveřejněn rozpis tzv. 
globálních dotací od JmK. Pro Kobylnice je stanovena na rok 2013 ve výši 181.300,- Kč a o tuto částku se 
zvýší příjmy v třídě 4 – přijaté transfery ve výši 181.300,- Kč a celkové příjmy se zvýší na       10.050.500,- 
Kč. Navrhované financování rozpočtu by tak mělo být sníženo na 2.218.600,- Kč a celkem včetně splátky 
úvěru na nástavbu školy bude použito 2.552.000,- Kč z peněz naspořených z předchozích období. 
Rozpočet kromě běžných provozních výdajů počítá s investičními výdaji ve výši 5.730.200,- Kč. Jedná se o 
roční splátku za kanalizaci, projekt na úpravu průčelí školy a vybavení školy dlouhodobým hmotným 
investičním majetkem – didaktickou technikou, veřejné osvětlení, autobusovou zastávku na ulici 
Sokolnické, parkoviště na ulici Táborské, dále je v plánu realizovat nový taneční parket v parku před 
sokolovnou a je potřeba zahájit práce na územním plánu. Část prostředků na investice ve škole se však 
navrhuje převést na nákup neinvestičního majetku – nábytku a to ve výši 232.200,- Kč a prostřednictvím 
příspěvku tyto prostředky převést škole. Promítne se to také do závazných ukazatelů školy na rok 2013.  
Dále bude přímo obec pořizovat didaktickou a výpočetní techniku a to rovněž z původně 
předpokládaných investičních prostředků. Část tohoto nákladu bude ale pravděpodobně neinvestiční a 
v tomto směru Rada provede v průběhu roku rozpočtové opatření až v návaznosti na zjištění ceny 
nákupu z poptávkového řízení. V rozpočtu se tak tedy navrhuje snížit v paragrafu 3113 Základní škola 
částku na investice o 232.200,- Kč. Objem investic v rozpočtu se tak sníží na 5.498.000,- Kč. Vyvěšený 
Návrh rozpočtu na rok 2013 je přílohou č. 5. 
Dotazy a návrhy: 

- pan Peško podal návrh, zda by nebylo výhodnější na údržbu zeleně najmout zdatného důchodce. 
Starosta vysvětlil několika důvody, že to řešení není výhodnější (proškolování na bezpečnost 
práce, zdravotní důvody,..). 

- pan Trhlík vznesl dotaz na o výši částky v oblasti veřejné zeleně. Bylo vysvětleno, co je v této 
položce zahrnuto (údržba strojů, zdravotní a sociální pojištění pracovníků, kteří zeleň udržují, 
nafta, ochranná péče na zeleň apod.) 
 

Návrh na usnesení:  ZO schvaluje rozpočet obce Kobylnice na rok 2013 v objemu: 

příjmy      10,050.500,- Kč 

výdaje      12,269.100,- Kč 

financování        2,218.600,- Kč 
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HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
Rada zároveň 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:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

8.  Závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 

a) Rada projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Kobylnice o schválení změny závazných ukazatelů pro rok 
2012. Pro tento rok měla škola stanoveny závazné ukazatele přesně podle návrhu ředitelky a v rozporu 
s nimi ředitelka hospodařila tak, že zakoupila investiční majetek – myčku nádobí a to bez projednání se 
zřizovatelem a porušila tak rozpočtovou kázeň (§ 22 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územně samosprávných celků). Dále jí do konce roku nevyjdou zdroje v některých položkách 
plánovaných výdajů. Proto ředitelka požádala o změnu závazných ukazatelů takto: 
- vyčlenění částky 41.315,90 Kč z provozních prostředků do investic a využití zůstatku investičního fondu 
z předchozích období ve výši 19.474,10 Kč na úhradu myčky  
- z položky „cestovné“ přesunout 277,- Kč do položky „opravy“ a z položky „náklady na reprezentaci“ 
přesunout 1.785,- Kč na položku „DHM“.  
Rada zastupitelstvu tuto úpravu doporučuje schválit. 
 
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 změnu závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ 
Kobylnice pro rok 2012 takto: 
- vyčlenění částky 41.315,90 Kč z provozních prostředků do investic a zároveň souhlas s využitím zůstatku 
investičního fondu z předchozích období ve výši 19.474,10 Kč na úhradu myčky  
- z položky „cestovné“ se přesunout 277,- Kč do položky „opravy“ a z položky „náklady na reprezentaci“ 
přesunout 1.785,- Kč na položku „DHM“.  
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
b) Rada projednala rozpočet zřizované příspěvkové organizace podle návrhu ředitelky. Rada doporučila 
zastupitelstvu v souladu se zvyklostmi při zasílání částí příspěvku během roku 2013 schválit závazné 
ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice dle navrženého rozpočtu takto: 

 
b1) ukazatele rozpočtové:   podíl zřizovatele 
Knihy, pomůcky, tisk                              100.000,- 
Ostatní materiál                                                        104.000,- 
Vodné, stočné       25.000,- 
El. energie     150.000,- 
Plyn      140.000,- 
Opravy                      60.000,- 
Cestovné                                    1.000,- 
Reprezentace                                    2.000,- 
Poštovné         2.500,- 
Hovorné       12.000,- 
Služby zpracování dat                   65.000,- 



Zápis z 12. ZO dne 13.12.2012 Stránka 6 

 

Ostatní služby       20.000,- 
Odpisy                   85.800,- 
vybavení nástavby     232.200,- 
Celkem                   999.500,- Kč 
 
b2) ukazatele časové: 
Neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 681.500,- Kč + 85.783,- Kč (v rozpočtu zaokrouhleno na  
85.800,- Kč) na odpisy + 232.200 Kč zúčtovatelný příspěvek na vybavení školy po dostavbě (viz příloha 
zápisu č. 6  -  excelová tabulka) bude poukazován v jednotlivých splátkách takto: 
 
leden    100.000,- Kč + 85.783,- Kč + 232.200,- Kč 
únor – říjen           60.000,- Kč 
listopad     41.500,- Kč 
 
Dotazy a návrhy: 

- pan Pecl podal návrh, aby se ZŠ a MŠ Kobylnice doporučilo změnit dodavatele energií. Pan 
starosta vzal na vědomí. 

 
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 
pro rok 2013 takto: 
neinvestiční příspěvek na provoz bude poukazován v jednotlivých splátkách 
leden    100.000,- Kč + 85.783,- Kč + 232.200,- Kč 
únor – říjen           60.000,- Kč 
listopad     41.500,- Kč. 
 
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 2013. 
Věcné použití prostředků z příspěvku takto: 

knihy, pomůcky, tisk   100.000,-                     
ostatní materiál                104.000,-                           
vodné a stočné      25.000,-                    
el. energie    150.000,-                
plyn     140.000,-                                      
opravy       60.000,-        
cestovné        1.000,-                        
náklady na reprezentaci      2.000,-        
poštovné        2.500,-          
hovorné     12.000,-                           
služby zpracování dat    65.000,-            
ostatní služby     20.000,-             
odpisy      85.800,- 

vybavení nástavby   232.200,- 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
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9.  Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 

Před inventurami je třeba škole svěřit majetek, který škola v poslední době pro zřizovatele pořídila. 
Jedná se o 14 položek drobného hmotného dlouhodobého majetku, pořízeného v rámci programu 
Peníze EU do škol a dále o myčku na nádobí v hodnotě 63.790,- Kč – tedy investiční majetek. Tyto 
položky budou přidány do přílohy č. 2 Zřizovací listiny školy, hodnota svěřeného majetku v pořizovacích 
cenách tak vzroste o 272.613,- Kč na celkovou hodnotu 1,251.922,38 Kč (viz příloha č.7). 
Schvalování zřizovací listiny příspěvkové organizace a tedy i jejích příloh přísluší zastupitelstvu obce. 

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:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

10.  Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2012 o místních poplatcích   

OZVO musí být technicky upravena, aby odpovídala současnému znění obecně závazných právních 
předpisů. Věcně ani výší sazeb se zásadně neliší, pouze jinak definovaným správcem poplatku 
v souvislosti s daňovým řádem. Rada obce ji na své 44. schůzi projednala a doporučuje ke schválení. Po 
schválení musí být vyhláška zveřejněna. OZVO je přílohou č. 8 zápisu. 

 
Návrh na usnesení:  ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. h) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2012 o místních poplatcích. 

HLASOVÁNÍ: 

PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 
 
11. Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

OZVO musí být technicky upravena, aby odpovídala současnému znění obecně závazných právních 
předpisů. Věcně se liší zejména jinak definovaným okruhem poplatníků a v souvislosti s daňovým řádem 
i správcem poplatku. 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 750,- Kč tvoří druhou část poplatku. Vzhledem k tomu, že tento 
limit již mnoho let obec dosahuje, nebude mít aktuální výpočet nákladů vliv na výši poplatku. Na základě 
konzultací s útvarem dohledu Ministerstva vnitra, přistupuje zastupitelstvo ke schválení OZVO č. 3/2012 
v upraveném znění a aktualizuje přílohu č. 1, ve které je požadovaná kalkulace nákladů na poplatníka. Po 
schválení musí být ještě vyhláška zveřejněna. OZVO je přílohou č.9 zápisu. 
 
Návrh na usnesení:  ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 

 
 

12.   Souhlas se zařazením správního území obce do MAS 

Obec v roce 2006 vstoupila prostřednictvím DSO Mohyla Míru do místní akční skupiny Za humnama. 
Součástí usnesení zastupitelstva tehdy byla i formulace, že souhlasí se zařazením správního území obce 
do působnosti Integrované strategie území Regionu MAS Za humnama. Tato strategie však byla 
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zpracována na období 2007 až 2013, a protože se nyní připravuje strategie na příští plánovací období EU, 
tedy na roky 2014 až 2020, je potřeba (a Ministerstvo zemědělství to bude kontrolovat) obdobné 
usnesení přijmout v zastupitelstvech dotčených obcí znovu.  
 
Návrh na usnesení:  ZO Kobylnice souhlasí se zařazením správního území obce Kobylnice do územní 
působnosti Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na období 2014-2020 realizované 
místní akční skupinou OS MAS Za humnama. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
13.   Změna Stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 

V roce 2006 uzavřel Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko smlouvu o revolvingovém úvěru 
na financování II. etapy výstavby splaškové kanalizace. Na konci tohoto roku končí platnost této 
revolvingové smlouvy a je třeba ji převést na smlouvu o investičním úvěru. V souvislosti s touto změnou 
KB požaduje změnu stanov Svazku za účelem právní jistoty tak, že žádná z obcí II. etapy nemůže opustit 
Svazek. Tato úprava je shodná s předchozí úpravou stanov Svazku v době, kdy se jednalo o totéž u obcí I. 
etapy. 
 
Návrh na usnesení:  ZO Kobylnice schvaluje v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. e) zák.č. 

128/2000 Sb., o obcích v platném znění  změnu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – 

Šlapanicko, IČ: 49458833, jejímž předmětem je doplnění stanov Svazku o závazek obcí Mokrá-Horákov, 

Velatice, Tvarožná, Sivice, Kovalovice a Viničné Šumice a městysu Pozořice nevystoupit ze Svazku po dobu 

existence závazků vyplývajících ze Smlouvy o úvěru, která bude uzavřena s Komerční bankou, a. s., IČ: 

45317054 na investiční akci „Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec“, a to do doby úplného splacení jistiny. 

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

 
 
14.   Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2013 

Zákon o obcích požaduje, aby se zasedání zastupitelstva konalo alespoň jedenkrát za tři měsíce. Pro 
příští rok se předpokládají následující termíny konání zasedání. 
21.3.2013 
20.6.2013 
19.9.2013 
12.12.2013 
Je možné, že z neodkladných důvodů bude stanoven ještě nějaký jiný termín konání zasedání, v tom 
případě by 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 2013. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  13                 PROTI:  0               ZDRŽEL SE:  0 
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15.   Různé 

 
 

- Paní Šmídová doporučila, aby obec dala kalendáře k prodeji i do obchodu k paní Chmelové. 

- Pan Beneš podal návrh o vyhotovení OZV o volném pohybu psů – pan starosta vysvětlil, že se již 
pokoušel sestavit tuto obecní vyhlášku, není však jednoduché ji sestavit tak, aby byla v souladu 
s právními předpisy a vyzval zastupitele, že můžou takovou vyhlášky napsat. 

- Pan Trhlík podal informaci, že Českomoravská myslivecká jednota zahájila petiční akci za obnovu 
zemědělské krajiny v Evropě (př. zmizelo ptactvo). Vznesl dotaz, zda by obnova šla i v naší obci a jak by 
se tato akce dala podpořit? Starosta odpověděl, že to lze komplexní pozemkovou úpravou. K tomu je 
zapotřebí souhlasné stanovisko více než 50% vlastníků orné půdy v katastru. Pan Trhlík se nabídl, že 
zahájí kroky v této akci. 

- Paní Karmazínová požádala zastupitele, aby ji do konce ledna předali příspěvky do kroniky. 

- Paní Ulbrichová doporučila využívat osvětlení na hřbitově ve dnech, kdy je to účelné, například o 
dušičkách, na vánoce. 

- Starosta všechny zastupitele pozval na koncert Zlaťanky a požádal o pomoc s přípravou sálu v neděli 
23.12. v 11 hodin a následný úklid po koncertu. 

 

 
 
 
 
 
 
                                   Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                                          starosta                                                                                 1.místostarosta 

 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Lubomír Trhlík 
 
 
 
Mgr. Kamil Rudolecký 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková 
 


