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Zápis 16. zasedání ZO Kobylnice dne 12.12.2013 

 

Přítomni:     13 členů ZO Kobylnice,  2 členi omluven pozdní příchod, 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)  Navýšení přídělu do sociálního fondu 
7) Rozpočet obce na rok 2014, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  
8) Rozpočet a závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice v roce 2014 
9) Rozpočtový výhled obce Kobylnice na roky 2014 - 2016 
10) Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 
11) Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
12) Projednání nových Stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
13) Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2014 
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 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 Kamil Rudolecký a paní Alena Ulbrichová. Dále 
upozorňuje, že průběh veřejného zasedání je zvukově zaznamenáván pro potřeby vyhotovení zápisu.  
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje ověřovatelé zápisu pana Kamila Rudoleckého a paní Alenu Ulbrichovou. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  12                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  1 
 
 
Návrh na usnesení: ZO schvaluje program zasedání dle pozvánky. 
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 5x, naposledy 
dnes těsně před jednáním zastupitelstva. Zastupitelé vždy po vyhotovení zápisu ze schůze rady obce 
obdrželi jeho zkrácenou verzi. 
Rada provedla rozpočtová opatření č. 13 – 16/2013. Projednala dary rodičům nových občánků, vyjádření 
k žádosti o změnu licencí v hromadné dopravě osob, přerušení provozu ZŠ a MŠ a Výroční zprávu ZŠ a 
MŠ Kobylnice, dary v souvislosti s výkonem funkce – členové komisí a výborů, zakoupení párty stanu a 
podmínky pronájmu (1500 Kč/víkend + kauce 2000 Kč na případné škody), směrnici o sociálním fondu a 
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směrnici o hospodaření obce, nepřevzetí zakázky letecký snímek obce z důvodu nekvality, způsob 
likvidace BRKO a přihlášení do projektu na kompostéry a drtič prostřednictvím Cezavy, mandátní 
smlouvu koordinátora BOZP, dar SDH, dodatek nájemní smlouvy s TJ Sokol, stavební úpravy WC ve škole, 
možnost dotace na cyklostezku a způsob dopracování projektu, licenční smlouvu s OSA, kalendář na rok 
2014, objednávku tašek na tříděný domácí odpad od EKOKOMu, OZVO 1/2013 o místním poplatku za 
provozování systému sběru a likvidace komunálního odpadu, žádost ředitelky ZŠ o povolení čerpání 
z fondů, Zásady vztahů zřizovatele a PO, stanovení závazných ukazatelů ZŠ, rozpočtový výhled na roky 
2014 – 2016, návrh rozpočtu na 2014 a přijetí dotace od JmK. 
Část výstupů z jednání Rady obce má dopad do programu 16. zasedání zastupitelstva a je předmětem 
dalších bodů programu. 
 
Dostavil se 1 člen ZO, čas: 18:09; viz prezenční listina. 
 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 
 

3.  Zpráva finančního výboru  

 

Přednesla předsedkyně výboru Ing. Dana Šmídová.  

Finanční výbor se sešel  1x. Na svém zasedání se finanční výbor zabýval návrhem rozpočtu na rok 2014. 
Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce pro rok 2014 ve znění vyvěšeného 
návrhu. Dále se seznámil s návrhem rozpočtového výhledu pro roky 2014 - 2016, s přehledem 
poskytnutých dotací a finančních darů obcí Kobylnice a s obsahem veřejnoprávní kontroly ZŠ a MŠ 
Kobylnice a doporučuje možnost provedení kontroly hospodárnosti. 
Zápis finančního výboru tvoří přílohu č.1.  

 
Dostavil se 1 člen ZO, čas: 18:11; viz prezenční listina. 
 

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

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 
 

4.  Zpráva kontrolního výboru  
 

Přednesla předsedkyně výboru Mgr. Jarmila Kučerová.  

Kontrolní výbor se zabýval plněním úkolů vyplývajících z usnesení Rady obce za období 10/2011 – 

6/2012 bez námitek. Stanovil si další úkol, pokračování v kontrole plnění usnesení z RO a ZO za období 

7/2012 – 9/2013. 

Zápis kontrolního výboru tvoří přílohu č.2. 

 

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

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 

 
5.  Schválení rozpočtových opatření 
 

Starosta přednesl rozpočtová opatření č. 13 až 16, provedená radou obce od posledního zasedání 
zastupitelstva, poslední z nich bylo provedeno těsně před jednáním zastupitelstva a proto je zastupitelé 
dostali na stůl.  (viz příloha zápisu č.3) 
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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 13/2013, 14/2013, 15/2013 a 16/2013.  
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 
 

6.    Navýšení přídělu do sociálního fondu 
 

Obec zřizuje sociální fond, z něhož se hradí příspěvek zaměstnavatele na stravu formou stravenek. Po 

několika letech rada rozhodla o navýšení nominální hodnoty stravenek na 80 Kč a v souvislosti s tím je 

třeba doplnit příděl do sociálního fondu obce o 6 300 Kč.  

 
Návrh na usnesení: ZO v souladu s ustanovením § 84, odst. (2),  písm. b) a  c) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění schvaluje navýšení přídělu do sociálního fondu obce v roce 2013 o 6.300 Kč. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 

 
7.   Rozpočet obce na rok 2014, schválení pravomoci provádět rozpočtová opatření  

 

Rada obce projednala návrh rozpočtu obce na rok 2014. Rozpočet se navrhuje v členění příjmy po 

třídách, výdaje po paragrafech. Příjmy 10,174.100,- Kč výdaje 12.175.200,- Kč. Financování rozpočtu je 

navrženo ve výši 2.001.100,- Kč. V mezidobí od zveřejnění návrhu rozpočtu byl uveřejněn rozpis tzv. 

globálních dotací od JmK. Pro Kobylnice je stanovena na rok 2014 ve výši 185.000,- Kč a o tuto částku se 

zařadí příjmy v třídě 4 – přijaté transfery ve výši  298.000,- Kč a celkové příjmy se zvýší na       

10.359.100,- Kč. Navrhované financování rozpočtu by tak mělo být sníženo na 1,816.100,- Kč. Rozpočet 

kromě běžných provozních výdajů počítá s investičními výdaji ve výši 4.876.200,- Kč. Jedná se o roční 

splátku za kanalizaci, projekt na úpravu průčelí školy a jejího zateplení, vybavení školy dlouhodobým 

hmotným investičním majetkem – didaktickou technikou do poslední učebny, projekt na veřejné 

osvětlení, parkoviště na ulici Táborské, prodloužení ulice Ponětovické a je potřeba provést podrobnou 

úpravu na územním plánu – jeho závazné limity v prostoru lokality Za Humny. Základní škole je navržen 

příspěvek na úrovni roku 2013 a jeho věcné závazné ukazatele a případně úprava příspěvku budou 

znovu projednány zastupitelstvem pravděpodobně v březnu 2014 až na základě podrobného výkazu 

hospodaření za rok 2013 (viz zpráva z jednání rady). 

 
Dotazy a návrhy: 
 

- Pan Matula vznesl dotaz, na jaké investice bude potřeba 315.000 Kč pro ZŠ. Pan starosta 
odpověděl, že by bylo potřeba zateplit budovu ZŠ a přidělat přístřešek nad vstupy do ZŠ a MŠ. 

- Pan Peško se dotázal, zda na ulici Táborské se počítá s investicí na zbudování parkoviště. Pan 
starosta odpověděl, že ano. 
 

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

v platném znění schvaluje rozpočet obce Kobylnice na rok 2014 v objemu: 

příjmy      10,359.100,- Kč 

výdaje      12,175.200,- Kč 

financování        1,816.100,- Kč 

HLASOVÁNÍ: 
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PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
Rada zároveň navrhuje zastupitelstvu, aby stanovilo pravomoc Rady obce provádět rozpočtová opatření 
v plném rozsahu. 
 
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 102, odst. (2), písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje pravomoc Rady obce provádět rozpočtová opatření 

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

znění. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                PROTI:  1             ZDRŽEL SE:  0 
 
 

8.  Rozpočet a závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ a MŠ Kobylnice 
 

a) Rada projednala žádost ředitelky ZŠ a MŠ Kobylnice o povolení čerpání z fondu odměn a z fondu 
rezervního z důvodu avizovaného nedostatku prostředků v jednotlivých věcných závazných ukazatelích 
rozpočtu školy pro rok 2013. Pro tento rok měla škola stanoveny závazné ukazatele přesně podle návrhu 
paní ředitelky a některé z těchto rozpočtových ukazatelů nedodržela. Rada si vyžádala od účetního školy 
rozpis výdajů na některých výdajových účtech školy a zjistila, že v některých ohledech je provoz školy 
vysloveně nehospodárný a u některých účtů je hospodaření zpochybnitelné. Z toho důvodu přijala 
usnesení, podle kterého do 10. 2. 2014 předloží ředitelka ZŠ Radě obce kompletní podrobné vyúčtování 
příjmů i výdajů ZŠ v roce 2013 včetně anonymizovaného rozpisu mezd po jednotlivých osobách a 
měsících roku 2013 v rozlišení nárokové a nenárokové složky mzdy, totéž bude zvlášť uvedeno pro Mgr. 
Martiškovou. Následně bude účetnictví školy podrobeno kontrole, která se zaměří nejen na správnost a 
úplnost zaúčtování všech položek, ale právě také na hospodárnost v jednání školy. 
 
b) Rada projednala rozpočet zřizované příspěvkové organizace podle návrhu ředitelky. Ředitelka 
navrhuje pro rok 2014 navýšit příspěvek zřizovatele o 285 tis. Kč v provozních výdajích, o 35 tis. Kč na 
mzdy a požaduje dalších 165 tis. na investice (sporák a SMART tabule). Rada s ohledem na pochybnosti o 
hospodárnosti provozu příspěvkové organizace doporučila zastupitelstvu schválit pro ZŠ a MŠ Kobylnice 
provozní příspěvek ve výši 780 tis. Kč (v roce 2013 činil včetně odpisů 767 tis. Kč) v souladu se zvyklostmi 
o zasílání částí příspěvku během roku takto: 
 
Neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 780.000,- Kč + 88.113,- Kč na odpisy bude poukazován 
v jednotlivých splátkách takto: 
 
leden     198 113 Kč  s vratkou odpisů ve výši 88 113 Kč v únoru 
únor až říjen měsíčně                  70 000 Kč 
listopad    40 000 Kč 
 
Věcný rozpis rozpočtu školy bude projednán následně po kontrole podrobného účetnictví a bude na 
dalším zasedání zastupitelstva rovněž schválen po účtech jako závazné ukazatele. 
 
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    198.113,- Kč 
únor – říjen           70.000,- Kč 
listopad     40.000,- 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 února 2014. 
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HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 
 

9.  Rozpočtový výhled obce Kobylnice na roky 2014 – 2016 
 

Rada obce projednala a schválila rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2016. Aktualizovaný rozpočtový 

výhled vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2009 – 2012 a z očekávaného vývoje 

rozpočtu v roce 2013. Rozpočtový výhled daňových výnosů v letech 2014 až 2016 je stanoven 

kvalifikovaným odhadem. V minulosti se při sestavování rozpočtového výhledu vycházelo z predikce 

daňových příjmů samospráv zpracované MF ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že v době zpracování 

rozpočtového výhledu nebyla predikce budoucího vývoje k dispozici, byly daňové výnosy pro toto 

období stanoveny odhadem na základě zkušeností z vývoje těchto příjmů v minulých obdobích, vývoje 

plnění těchto příjmů za 3. Q roku 2013 a na základě aktuální hospodářské situace. 

Rozpočtový výhled výdajů obce vychází z následujících předpokladů: v běžných výdajích bude navýšen a 

to nejméně inflačně, rozpočet na údržbu nemovitostí ve vlastnictví obce a na zajištění provozu v rozsahu 

dle roku 2013. Náklady na energie, provoz inženýrských sítí a na likvidaci tuhého komunálního odpadu 

nevzrostou skokově, ale budou ve vývoji kopírovat běžnou míru inflace. Bude – s mírným nárůstem 

výdajů - udržen s využitím pracovníků na veřejně prospěšných pracích rozsah údržby veřejné zeleně, 

obec a obecní úřad bude zajišťovat veřejnou správu ve stejném rozsahu jako doposud. Provoz ZŠ a MŠ 

Kobylnice si zavedením vyučování ve všech 5 učebnách školy a zavedením dvou tříd družiny, jejím 

ranním provozem a provozem MŠ o prázdninách si i vyžádá doplatek mzdových nákladů nad státní 

dotaci.  

V kapitálových výdajích je třeba po celé predikované období splácet podíl na investičních nákladech 

splaškové kanalizace, splátku úvěru a úrok na rozšíření školy. V roce 2014 je předpoklad vybudování 

parkoviště na ulici Táborské, prodloužení sítí na ulici Ponětovické a zabezpečení projektových 

dokumentací dalších zamýšlených investic (veřejné osvětlení a rozhlas ve zbývající části obce, 

cyklostezka Sokolnice – Kobylnice, další úpravy budov školy, spočívající ve vybudování přístřešků nad 

dveřmi a zateplení fasády). Průběžně je třeba obnovovat HW i SW vybavení úřadu a techniku pro údržbu 

veřejné zeleně. 

Obec neeviduje žádné významné dlouhodobé pohledávky a jedinými závazky jsou výše zmíněné splátky 

na splaškovou kanalizaci a splátky úvěru na nástavbu školy včetně úroků. Pouze u splátky úvěru se však 

jedná z hlediska účetnictví o závazek, takže tato povinnost obci vytváří tzv. dluhovou službu ve výši 

6,28% a nezvyšuje se tak nad míru přípustnou (30%). 

Dotazy a návrhy: 
 

- Paní Ulbrichová vznesla dotaz, jestli výdaje na nový územní plán se budou vydávat postupně. 
Starosta odpověděl, že s novelou stavebního zákona musí být nový územní plán do roku 2020. Je 
potřeba vytvořit podrobnější územně plánovací dokumentaci pro lokalitu Za Humny, proto jsou 
vyčleněny prostředky pro územní plán jak na rok 2014, tak i na rok 2015. Nový územní plán obce 
by se měl začít tvořit v roce 2017. 

 
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtový výhled obce na roky 2014 - 2016. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 

 
 
10. Svěření movitých věcí ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření 
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Před inventurami je třeba škole svěřit majetek, který škola v poslední době pro zřizovatele pořídila. 

Jedná se o 18 položek drobného hmotného dlouhodobého majetku, pořízeného od 20.2. do 30.11. 

v hodnotě 300.773,08 Kč a dále 4 položky pořízené obcí a svěřené k hospodaření škole v hodnotě 39.746 

Kč. Tyto položky budou přidány do přílohy č. 2 Zřizovací listiny školy, hodnota svěřeného majetku 

v pořizovacích cenách tak vzroste o 340.519,08 Kč. Žádný svěřený majetek nebyl ve sledovaném období 

příspěvkovou organizací vyřazen. 

Zároveň se mění i příloha č. 3 zřizovací listiny, ve které je popsán zapůjčený nemovitý majetek. Jedná se 

o část budovy č.p. 240 včetně spojovacího tunelu do budovy č.p. 80. V mezidobí došlo k technickému 

zhodnocení budovy č.p. 240 a tato úprava řeší jen celkovou účetní hodnotu. 

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 13.12.2012 a schvaluje novou 

přílohu č. 2 této zřizovací listiny. ZO zároveň ruší přílohu č. 3 zřizovací listiny z 26.9.2013 a schvaluje 

novou přílohu č. 3 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice. 

HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 

 
11. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
 

Pro stanovení místního poplatku na další kalendářní rok bylo potřeba vytvořit nový výpočet a ten se 

promítl i do textu OZVO. Žádná jiná změna ve vyhlášce se nenavrhuje. Nový výpočet nemá dopad do 

konečné výše poplatku pro jednotlivé poplatníky. 

Dotazy a návrhy: 
 

- Pan Beneš vznesl dotaz, kdy se bude realizovat sběrné místo u zastávky Na Návsi. Starosta 
odpověděl, že obec zatím od tohoto záměru ustoupila. Podle názoru firmy EKO-KOM,a.s. by 
v obci naší velkosti mělo být sběrných míst asi 8. Není vždy jednoduché najít vhodné místo. 

 
Návrh na usnesení:  ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 

 
 

12.   Projednání nových Stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
 

V souvislosti se změnou občanského zákoníku od 1. 1. 2014 se ukázala potřeba upravit Stanovy svazku 
Šlapanicko. Při hlubší kontrole stávajících stanov bylo zjištěno, že neřeší některé věci, které stanovy ze 
zákona musí upravovat, a proto byly podrobeny hlubší rekonstrukci. Na ní pracovala od dubna komise (3 
členové předsednictva, 2 členové dozorčí rady, tajemnice svazku a právník) a před časem představila 
nový text stanov starostům všech obcí ve svazku. Po jejich připomínkách k nejednoznačnému výkladu 
určitých ustanovení byl text ještě jednou precizován a následně předložen zastupitelstvům ke schválení. 
Všichni zastupitelé jej obdrželi 4. 12. 2013. Text je velmi rozsáhlý a technický. V tuto chvíli by jakákoli 
neuvážená změna mohla narušit celistvost dokumentu. V tuto chvíli se předpokládá schválení stanov 
všemi jednotlivými obcemi, aby mohly být následně schváleny Valnou hromadou Svazku a 
zaregistrovány. 
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Návrh na usnesení:  ZO Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), písm. e) zák.č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění  schvaluje nové znění Stanov Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  14                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  1 

 
 

13.   Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2014 
 

Zákon o obcích požaduje, aby se zasedání zastupitelstva konalo alespoň jedenkrát za tři měsíce. Pro 
příští rok se předpokládají následující termíny konání zasedání. 
13.3.2014 
12.6.2014 
11.9.2014 
říjen 2014 před ukončením funkčního období 
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 2014. 
HLASOVÁNÍ: 
PRO:  15                 PROTI:  0             ZDRŽEL SE:  0 
 
 

14.   Různé 
 
Zastávka na ulici Sokolnické: 
 
Byla dokončena zastávka na ulici Sokolnické, ale ne zcela. Dne 10. 12. 2013 proběhla závěrečná kontrolní 
prohlídka před vydáním povolení předčasného užívání stavby. Je potřeba přestříkat přechody pro 
chodce, v současnosti jsou nastříkány pouze barvou a Policie požaduje reliéfní hmotou. V tomto počasí 
změnu nelze provést a stavba bude tedy zkolaudována až na jaře. V pátek 13. 12. 2013 by mělo být 
vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby a v pondělí 16. 12. 2013 by měla být zastávka oficiálně 
v provozu. 
 
Dotazy a návrhy: 
 

- Pan Matula vznesl dotaz, jestli bude svítit strom u Zvonice. Pan místostarosta Dolanský 
odpověděl, že bude rozsvícen od soboty 14. 12. 2013. 

 
- Pan Trhlík se dotázal, kdy se začne stavět na pozemku pana Horáčka na konci ulice Táborské. Je 

zde navožen stavební materiál. Kazí vzhled obce. Pan Votápek odpověděl, že stavba měla být 
zahájena již na podzim, ale z časových důvodů se začne až na jaře.  
 

- Paní Ulbrichová podala návrh na rozšíření provozní doby na horním dvoře. 
 

- Paní Poláčková podala návrh na umístění koše na exkrementy v ulici Za Dvorem. 
 
Dotazy a návrhy veřejnosti: 
 

- Občanka vznesla dotaz k územnímu plánu, zda se budou měnit i funkční regulativy ve stávajícím 
územním plánu. Starosta odpověděl, že s tím obec zatím nepočítá. Je však možné k tomu 
přistoupit a Rada obce se tím bude zabývat. 
 

- Občan vznesl dotaz k záměru výstavby hostince, zahrádky a parkoviště pana Ing. Neveselého 
v lokalitě rodinných domů U Splavu. Někteří občané této lokality s uvedenou výstavbou 
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nesouhlasí. Dotázal se na možnosti obce činit kroky v této souvislosti. Starosta odpověděl, že 
obec je ve stavebním řízení v postavení účastníka řízení a vyjádřil se za obec jako za účastníka 
řízení, kdy požadoval vyčlenění prostoru pro tříděný odpad. Procento zastavitelnosti 
jednotlivých parcel musí posoudit příslušný stavební úřad, který má k tomu i pravomoci. 
Pan Rudolecký zmínil možnost nespokojených občanů založit občanské sdružení, které má 
účinnější procesní postavení než jednotlivý občan či skupina občanů.  Obec, aby mohla tento 
záměr napadnout, by musela mít argumenty, které jsou odůvodněné a mají oporu v zákonu. 
 

- Další občan vznesl dotaz, zda by se mohla vybudovat cesta kolem Bažantnice podél silnice. 
Starosta odpověděl, že z finančních důvodů a rozsáhlého a složitého stavebního řízení toto není 
reálně možné. V záměru obce je však vybudovat cyklostezku z druhé strany Bažantnice. 

 
 
Starosta všechny pozval na koncert Zlaťanky a požádal o pomoc s přípravou sálu v neděli 22.12. v 13 
hodin a následný úklid po koncertu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 

                                starosta                                                                                  1.místostarosta 
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Mgr. Kamil Rudolecký 

 

 

 

Alena Ulbrichová 
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