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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 10.12.2020 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   19:00 hod. 
 
Přítomni:    
14 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Petr Florian, Anna Chybová, Karel Klaška, František 
Kvasnička, František Pospíšil, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, Michael 
Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Lukáš Žáček, Jiří Urbánek, Martina Zichová 
 
Omluveni: Stanislav Dolanský  

Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková  

 
Program zasedání dle pozvánky: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva kontrolního výboru 
4. Zpráva finančního výboru 
5. Rozpočet obce na rok 2021 
6. Střednědobý výhled rozpočtu 
7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Bezúplatné přijetí pozemku 
9. Dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
10. Mimořádná odměna pro starostu obce 
11. Mimořádná odměna pro místostarostku obce 
12. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2021 
13. Různé 
 

 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 

Starosta Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je 
usnášení schopné a že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a byl zveřejněn 
na webových stránkách obce, umožňujících dálkový přístup. Nebyla proti němu vznesena 
námitka. Zapisovatelkou jmenoval paní Jaroslavu Urbánkovou.  
 
a) Volba ověřovatelů 
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan 
Michael Ulbrich a paní Anna Chybová. 

 
Návrh na usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje ověřovateli zápisu pana 
Michaela Ulbricha a paní Annu Chybovou.  

Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 
 
b) Schválení programu zasedání zastupitelstva 
Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou s navrženým programem, který 
je uveden na začátku zápisu. Vyzval k případnému doplnění programu, ale žádný takový 
návrh nebyl předložen. 

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94 odst. (2) zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje program 
zasedání zastupitelstva: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
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2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva kontrolního výboru 
4. Zpráva finančního výboru 
5. Rozpočet obce na rok 2021 
6. Střednědobý výhled rozpočtu 
7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Bezúplatné přijetí pozemku 
9. Dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
10. Mimořádná odměna pro starostu obce 
11. Mimořádná odměna pro místostarostku obce 
12. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2021 
13. Různé 

 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 

2. Zpráva z jednání rady obce 

Starosta stručně připomenul, čím se rada na předchozích 4 schůzích od posledního 
zasedání zastupitelstva zabývala. Rada provedla rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7/2020, 
vyzvala předsedy komisí, aby uplatnili svoje požadavky pro rozpočet obce na rok 2021, 
zabývala se cenovými nabídkami na vytvoření zpevněné plochy pro trvale přístupné místo 
k odložení některých druhů odpadů před sběrným dvorem a na provedení roční následné 
péče o výsadbu okolo cyklostezky a vybrala nejvhodnější uchazeče o tyto veřejné zakázky, 
vydala volební řád pro volbu do školské rady, vyřadila z majetkové evidence opotřebovaný 
majetek, projednala a schválila dar ve výši 7 000 Kč pro Junáka Šlapanice, udělila souhlas 
se zpevněním veřejně přístupné účelové komunikace a vypověděla pacht na některé 
pozemky, které souvisejí s výstavbou cyklostezky a rozšířením prostoru okolo fotbalového 
hřiště. Rada dále přijala finanční dar a dotaci na pořádání kulturních akcí, schválila pronájem 
hrobových míst, projednala žádost SDH Kobylnice o dar a doporučila zastupitelstvu tento dar 
schválit, schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, pořídila 
nové osvětlení na vánoční stromy, projednala žádost firmy Dimatex, s.r.o. o stanovení 
nových podmínek spolupráce při likvidaci odpadu, doporučila zastupitelstvu přijmout 
bezúplatně ideální polovinu pozemku, schválila odpisový plán, rozpočet a střednědobý 
rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Kobylnice, projednala a doporučila ke schválení rozpočet obce a 
střednědobý výhled rozpočtu obce, schválila odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Kobylnice, 
doporučila zastupitelstvu schválit odměnu starostovi a místostarostce a dále se zabývala 
možnostmi zpevňování a jiných úprav místních komunikací nižších tříd. Rada na své 
poslední schůzi před tímto zasedáním zastupitelstva detailně projednala návrh rozpočtu 
obce a doporučila zastupitelstvu schválit rozpočet s několika změnami, dále doporučila 
schválit střednědobý výhled rozpočtu obce s akceptací navržených změn rozpočtu obce na 
rok 2021, schválila dodatek smlouvy o výsadbě zeleně okolo cyklostezky a jmenovala 
zástupce zřizovatele do školské rady. 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 
 

3. Zpráva kontrolního výboru 

Zprávu kontrolního výboru přednesla Martina Zichová. Kontrolní výbor se zabýval plněním 
úkolů rady a zastupitelstva obce a konstatuje, že neshledal žádných pochybností či 
nesrovnalostí. Kontrolní výbor dále doporučuje při sestavování rozpočtu obce na rok 2021 
reflektovat aktuální legislativní vývoj a rozpočet připravit i s možnými alternativami pro 
zajištění finanční stability obce. 
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Zápis ze schůze kontrolního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 
 

4. Zpráva finančního výboru 

Zprávu finančního výboru přednesla Dana Šmídová. Finanční výbor se zabýval návrhem 
rozpočtu na rok 2021. V návrhu rozpočtu vidí finanční výbor 2 slabá místa a to, že rozpočet 
je navrhován jako deficitní a dále, že v současné době je projednávána změna zákona o 
daních z příjmů, přičemž by obci došlo ke snížení příjmů. Finanční výbor konstatuje, že obec 
vzhledem k zůstatku hospodaření z předchozích let je schopna se s oběma nepříznivými 
vlivy vyrovnat. 
 
Zápis ze schůze finančního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
  
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 

 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 

 
 
5. Rozpočet obce na rok 2021 

Rada obce na své 38. schůzi projednala návrh rozpočtu s ohledem na očekávatelné příjmy a 
předpokládatelné výdaje. Do návrhu rozpočtu zahrnula odhadnutelné výnosy a to zejména 
daňové a také provozní výdaje a očekávané investiční výdaje ve výši buď dle známých 
propočtů, nebo stanovené odhadem. Očekávatelné výdaje významným způsobem překračují 
očekávatelné příjmy, a proto na financování tohoto rozdílu bylo navrženo použít zůstatek 
z hospodaření předchozích období. Jako největší problém se jeví stanovit správně výši 
daňových výnosů, protože na konci listopadu poslanecká sněmovna přijala úpravu, podle 
které se má zrušit superhrubá mzda a na hrubou mzdu se má uplatnit 15% daň z příjmu a 
zároveň mají být navýšeny odčitatelné položky na poplatníka daně, což by zásadním 
způsobem ovlivnilo daňové výnosy obce (snížení až o 1 mil. Kč) na rok 2021. Následně ale 
premiér oznámil, že obcím bude tento výpadek částečně kompenzován  a navíc 10. 12. 2020 
se má schváleným zákonem zabývat senát, který zákon pravděpodobně vrátí do sněmovny 
s návrhem na úpravu (asi se nezvýší odčitatelné položky?) a dále se prezident vyjádřil, že 
pokud by zákon měl mít konečnou podobu tak jak byla schválena v poslanecké sněmovně, 
nepodepíše jej, a to by už potom nemuselo být jisté, že zákon stihne k 1. lednu vstoupit 
v účinnost.. Za této situace starosta navrhuje použít pro rozpočet obce na rok 2021 daňové 
výnosy tak, jak byl návrh rozpočtu zveřejněn a na případný vývoj v daňových výnosech 
reagovat případně až v průběhu roku zapojením většího podílu zůstatku z předchozích 
období, pokud by to bylo potřeba.  
Byl připraven návrh rozpisu rozpočtu v oblasti příjmů a provozních výdajů podle zkušenosti 
z předchozích let a byl doplněn o známé investiční záměry, které jsou očekávány v roce 
2021 (plocha pod kontejnery u hřbitova, roční příspěvek na vybudování cyklostezky, 
příspěvek na zvýšení kapacity ZŠ Šlapanice, odstranění stavby RD č.p. 37 a na projekt pro 
územní rozhodnutí přístavby MŠ, dokončení úprav hřiště v souvislosti s vedením 
cyklostezky, rekonstrukce veřejného osvětlení, územní plán a nákup pozemků). Na schůzi 
rady byli pozváni i všichni členové zastupitelstva, aby se mohli detailně seznámit s návrhem 
rozpočtu a mohli následně uplatnit případné podněty. V rozpočtu se znatelně projevuje 
menším příspěvkem škole nový způsob výpočtu státních prostředků na tzv. přímé vzdělávací 
náklady, díky němuž mají menší školy lépe pokryty své potřeby a obec tak nebude 
příspěvkem pokrývat mzdové náklady. Návrh rozpočtu je významně deficitní a pro pokrytí 
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tohoto nesouladu je použit zůstatek z hospodaření předchozích období.  V návrhu rozpočtu 
je několik investičních výdajů, jejichž realizace však vůbec není jistá, byť je žádoucí. 
Zejména se jedná o realizaci nových rozvodů a sloupů veřejného osvětlení, která je závislá 
na přístupu E.ON Distribuce k přepojení vzdušných rozvodů nenízkého napětí do zemního 
kabelu. Dále je nejisté, zda se podaří nakoupit pozemek pro školní zahradu a také další 
aktivity, jimž musí předcházet schválení nového územního plánu (odstranění RD č.p. 37 a 
projekt přístavby MŠ a OÚ a tenisová stěna se zpevněnou plochou u hřiště). Pokud by se 
však tyto akce měly uskutečnit, bude to možné i bez sjednání úvěru, jak se s ním v minulých 
rozpočtech počítalo.  
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v patnáctidenním předstihu před jednáním zastupitelstva a to 
v členění dle položek v daňových příjmech a v členění dle paragrafů v nedaňových příjmech 
a ve výdajích. Od okamžiku zveřejnění návrhu rozpočtu ještě došlo k upřesnění vratky za 
volby (14 300 Kč místo předpokládaných 8 tis. Kč) a ke zjištění, že DSO Šlapanicko obdrží 
dotaci na kompostéry, jichž má obec Kobylnice objednáno 100 ks a obec tak musí počítat 
s vlastní spoluúčastí ve výši cca 100 tis. Kč (zařazeno na § 3636). Dále rada doporučuje 
převod nákladů na komunikaci ke sběrnému dvoru z § 2219 na § 2212, k posílení výdajů na 
opravy budovy knihovny, k posílení zdrojů na pořízení kalendáře a to v § 3319 a zároveň o 
snížení darů obyvatelstvu na tomto paragrafu a zejména k posílení investičních nákladů 
v oblasti svozu komunálních odpadů (§ 3722) o 200 tis. Kč na stavební úpravy vjezdu do 
horního dvora pro přemístění místa sběru separovaného odpadu. Rada se se všemi těmito 
návrhy ztotožnila a doporučila tak ke schválení návrh rozpočtu s výdaji ještě o 270 tis. Kč 
vyššími, než byl původní zveřejněný návrh. 
Zejména kvůli nejasnostem v predikci daňových výnosů, ale také z důvodu nejistoty 
v realizaci některých investic rada současně doporučuje zastupitelstvu schválit radě 
pravomoc provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb.  
 
Rozpočet obce na rok 2021 tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
Diskuze: Pan Žbánek vznesl připomínku, že z takto vyvěšeného návrhu rozpočtu není 
zřejmé, jaké záměry investic má obec v příštím roce v plánu. 
Pan starosta upřesnil, že se jedná o tyto plánované investice: 
   892 700 Kč příspěvek na cyklostezku 
   840 000 Kč zpevnění komunikace ke sběrnému dvoru 
1 200 000 Kč na bourání domu č.p.37, projekt 
2 243 000 Kč příspěvek na rozšíření ZŠ Šlapanice (zvýšení kapacity) 
   800 000 Kč tenisová stěna, oplocení 
5 000 000 Kč veřejné osvětlení 
   450 000 Kč pořizování územního plánu 
3 500 000 Kč nákup pozemků 
   500 000 Kč plocha na odpady ze hřbitova, úprava plochy u horního dvora na tříděný odpad 
 
Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rozpočet 
obce Kobylnice na rok 2021. 
 
Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pravomoc 
Rady obce Kobylnice provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu § 16 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje závazné ukazatele 
rozpočtu obce Kobylnice na rok 2021 takto: příjmy v celkové výši 16 018 900 Kč dle položek, 
výdaje v celkové výši 27 947 200 Kč dle jednotlivých paragrafů výdajové strany rozpočtu. 
 
 
 



Zápis ze 12. Zasedání ZO dne 10.12. 2020 Stránka 5 

 
Rozpočet 2021     
        
PŘÍJMY     
Daňové příjmy     

Para Pol Text rozpočet 2021 
  1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. 2 900 000 
  1112 Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 35 000 
  1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit.výn. 340 000 
  1121 Daň z příjmů práv. osob 2 550 000 
  1122 Daň z příjmů práv. osob za obec 140 000 
  1211 Daň z přidané hodnoty 7 400 000 
  1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 30 000 
  1340 Poplatek za komunální odpad 455 000 
  1341 Poplatek ze psů 17 500 
  1343 Poplatek za užívání veř.prostr. 3 000 
  1356 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 93 000 
  1361 Správní poplatky 10 000 
  1381 Daň z hazardních her 78 000 
  1511 Daň z nemovitostí 975 000 
Daňové příjmy celkem 15 026 500 
Přijaté transfery     

Para Pol Text   
  4112 NI.př.transf.ze st.r.v rám.souh.dot.vztahu 266 400 

6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 100 000 
Přijaté transfery celkem 366 400 
        
Nedaňové     

Para Pol Text   
2122   Sběr a zpracování druhotných surovin              40 000    
2144   Ostatní služby                6 800    
3113   Základní a mateřská škola            111 000    
3314   Činnosti knihovnické                   300    
3319   Ostatní záležitosti kultury                   100    
3341   Rozhlas a televize                2 700    
3349   Ost. záležitosti sdělovacích prostředků                   700    
3399   Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř.              35 000    
3412   Sportovní zařízení v majetku obce              30 000    
3421   Využití volného času dětí a mládeže                4 500    
3429   Ost. zájmová činnost a rekreace              60 000    
3632   Pohřebnictví              30 000    
3639   Komunální služby a územní rozvoj            152 100    
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů                   800    
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů                6 000    
3725   Využívání a zneškod. komunál.odpadů              85 000    
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                4 000    
6171   Činnost místní správy                7 000    
6310   Příjmy z finančních operací              50 000    

Nedaňové příjmy 
celkem 
               626 000    
PŘÍJMY CELKEM 
          16 018 900    
        

VÝDAJE     
        

Para Pol Text   
2144   Ostatní služby 6 800 
2212   Silnice, místní komunikace 957 000 
2219   Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 271 700 
2221   Provoz veřejné silniční dopravy 20 000 
2292   Provoz veřejné silniční dopravy 166 300 
2321   Odvádění a čištění odpad.vod 238 000 
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3113   Základní a mateřská škola 4 654 000 
3314   Činnosti knihovnické 125 400 
3319   Ostatní záležitosti kultury 161 900 
3322   Zachování a obnova kultur. památek 57 500 
3341   Rozhlas a televize 20 000 
3349   Ost. záležitosti sdělovacích prostř. 60 000 
3399   Ost. záležit. kultury,církví a sděl. prostř. 337 500 
3412   Sportovní zařízení v majetku obce 906 500 
3419   Ostatní tělovýchovná činnost 200 000 
3421   Využití volného času dětí a mládeže 187 000 
3429   Ost.zájmová činnost a rekreace 223 000 
3631   Veřejné osvětlení 5 223 000 
3632   Pohřebnictví 127 500 
3635   Územní plánování 450 000 
3636   Územní rozvoj 127 800 
3639   Komunální služby a územní rozvoj 3 719 600 
3721   Sběr a svoz nebezpečných odpadů 75 000 
3722   Sběr a svoz komunálních odpadů 1 566 000 
3723   Sběr a svoz ostatních odpadů 40 000 
3745   Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 996 000 
3799   Ostatní ekologické záležitosti 2 600 
3900   Ost.čin.souvis.se službami pro obyv. 14 800 
5213   Krizová opatření 100 000 
5311   Bezp a veřejný pořádek 240 000 
5512   Požární ochrana + podpora ZJSDH 195 500 
5519   Požární ochrana ostatní 5 000 
6112   Zastupitelstva obcí 1 440 900 
6171   Činnost místní správy 2 646 800 
6310   Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 5 000 
6320   Pojištění funkčně nespecifikované 37 000 
6330   Převody vlastním fondům 100 000 
6399   Ostatní finanční operace 140 000 
6402   Finanční vypořádání minulých let 14 300 
6409   Ost.činnosti jinde nezařazené 87 800 

VÝDAJE CELKEM 
    27 947 200 
    
    
REKAPITULACE:   
    
PŘÍJMY      16 018 900 
VÝDAJE     27 947 200 
Splátka úvěru ZŠ   666 700 
Výdaje včetně splátek úvěru  28 613 900 
Saldo     12 595 000 
POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ Z PŘEDCHOZÍCH OBDOBÍ 12 595 000 
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2020 16 000 000 
Očekávaný zůstatek na účtech k 31.12.2021 3 405 000 

 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
   
 

6. Střednědobý výhled rozpočtu 

Spolu s návrhem rozpočtu se předkládá také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 
2023, který následně po schválení rozpočtu zastupitelstvo schvaluje tak, aby respektoval 
rozpočet roku 2021. Střednědobý výhled rozpočtu zaznamenává budoucí očekávané příjmy, 
zejména daňové, všechny známé závazky obce na sledované období, tedy investiční 
příspěvek na realizaci cyklostezky a investiční příspěvek na zvýšení kapacity ZŠ Šlapanice 
(jsou v jednotlivých letech zahrnuty do investičních výdajů) a dále splátku úvěru na školu. 
V letech 2021 až 2023 je do investičních výdajů zahrnut i případný nákup strategických 
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pozemků v trati U Váhy. Z případných dotací výhled započítává pouze příspěvek na výkon 
přenesené působnosti. 
 
  

Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice pro roky 2021 - 2023 
  
Období   rok 2021 rok 2022 rok 2023 

Třída 1 daňové příjmy 15 026 500 15 777 800 16 566 700 

Třída 2 nedaňové příjmy 626 000 630 000 635 000 

Třída 3  kapitálové příjmy 0 0 0 

  přijaté transfery 366 400 370 000 374 000 

  Příjmy celkem 16 018 900 16 777 800 17 575 700 

Třída 5 běžné výdaje 13 321 500 13 362 900 14 029 700 

Třída 6 kapitálové výdaje 14 625 700 5 000 000 5 032 500 

Třída 8 financování - splátky úvěrů 666 700 333 400 0 

  Výdaje celkem 28 613 900 18 696 300 19 062 200 

Třída 8 financování - zapojení zůstatku z účtů 12 595 000 1 918 500 1 486 500 

     

Dopady dlouhodobých závazků na hospodaření obce po dobu trvání závazku: 

Splácení úvěru za nástavbu ZŠ ve výši 666 700 Kč ročně až do června roku 2022. 

Úhrada invest. příspěvku na cyklostezku ve výši 892 700 Kč ročně až do roku 2021 včetně. 
Úhrada invest. příspěvku na ZŠ Šlapanice ve výši 2 242 999 Kč ročně až do roku 2024 
včetně. 
     
Rozpočty v letech 2021 až 2023 jsou navrženy jako deficitní a nedostatek prostředků  

za tyto tři roky je hrazen ze zůstatku na účtech z roku 2020. 

      
V rozpočtech nejsou započítány žádné případné dotace mimo tzv. globální vztah. 

  
Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu č. 4 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
podle ustanovení § 3  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období do 
roku 2023. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 
 

7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 

Ředitelka školy na výzvu starosty předložila návrh rozpočtu školy na rok 2021 ve skladbě 
podle rozpočtových účtů. Návrh rozpočtu byl předložen v podobě části kryté ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje a v části kryté jednak z vlastních zdrojů a 
jednak z příspěvku zřizovatele. Požadavek ředitelky ZŠ na příspěvek ve výši 1 190 000 Kč 
byl radou obce akceptován, jelikož je to o 346 tis. Kč méně než v roce 2020. Toto snížení je 
díky novému výpočtu přímých vzdělávacích nákladů a obec tak nebude muset přispívat na 
mzdy zaměstnanců. Do rozpočtu školy je zahrnut odpisový plán, a to ve stejné výši jako 
v roce 2020. Vzhledem k tomu, že podle Zřizovací listiny příspěvková organizace nemá 
oprávnění realizovat investice, je každoročně předepsán odvod odpisů. Škola odepisuje dle 
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informace ředitelky měsíčně a proto celou konečnou výši odpisů (z příspěvku) generuje až 
v prosinci, bude jí tento odvod závazným ukazatelem předepsán až k 17.12.2021. 
Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci závazné ukazatele, podle kterých ředitelka se 
svěřenými prostředky hospodaří. Vzhledem k detailnímu posuzování a jednání o návrhu 
rozpočtu s ředitelkou školy před projednáním výše příspěvku zřizovatele v rozpočtu obce se 
jako věcný ukazatel stanovuje pouze celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního 
rozpočtu) ve výši 1 190 000 Kč a odvod odpisů resp. investičního fondu ve výši 110 964 Kč, 
tedy rozpočtově 111 000 Kč. Závazné ukazatele o cash flow jsou stanoveny tak, aby 
v průběhu roku nedošlo k nepokrytému deficitu rozpočtu, tedy od ledna do října příspěvek 
vždy ve výši 119 000 Kč s tím, že odvod odpisů bude realizován do 17.12.2021.  
 
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2021 tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 12, odst. 2, písm. b) a § 28, 
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. na rok 2021 
takto: 

Věcné ukazatele 
Celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního rozpočtu) ve výši 1 190 000 Kč.. 
Časové ukazatele: 
Příspěvek leden – říjen vždy    119 000 Kč 
 
Součástí stanovených ukazatelů je uložení povinnosti příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Kobylnice, aby v souladu s ust. § 28 odst. 6a a odst. 6b zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění, odvedla všechny prostředky z investičního fondu (odpisy vytvořené v roce 2021) do 
rozpočtu zřizovatele nejpozději do 17.12.2021. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 

 
8. Bezúplatné přijetí pozemku 

Obec se dlouhodobě snaží o získání řady pozemků z vlastnictví státu a v hospodaření Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. V současné době je ze strany Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových připraveno předání ideální ½ pozemku parc.č. 
111/7 v k.ú. Kobylnice u Brna, na kterém částečně leží komunikace na ulici Uzavřené a který 
doposud obec také vlastnila z ideální ½. Zároveň Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových předal k podpisu smlouvu, která je standardní (stejnou již dříve obec 2x 
uzavírala na jiné pozemky). Smlouva ukládá obci po dobu 10 roků pozemek nezcizit ani 
nezačít využívat jinak a zároveň po tuto dobu každoročně zasílat hlášení o dodržení tohoto 
požadavku. Tato hlášení již také obec několik roků zasílá k jiným pozemkům. 
 
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci tvoří přílohu č. 6 
zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 85, písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje bezúplatné nabytí ideální 
poloviny pozemku parc. č. 111/7 v k.ú. Kobylnice u Brna a zároveň schvaluje smlouvu o 
bezúplatném převodu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí 
Kobylnice. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
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9. Dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 

Starosta SDH Kobylnice požádal obec o dar ve výši 40 000 Kč na činnost sboru, na výdaje 
spojené s organizací tradičních Ostatků, na nákup vybavení pro mladé sportovce (dresy a 
sportovní vybavení), na nájem sokolovny na tréningy v zimním období a na provoz a údržbu 
klubovny v hasičské zbrojnici (údržba, nové ubrusy…). K udělení daru v takové výši není 
příslušná rada obce, ale zastupitelstvo, rada však tento dar doporučila. 
 
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dar na 
činnost Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 40 000 Kč. 

Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 
 

10. Mimořádná odměna pro starostu obce 

Rada v souvislosti s dokončením dvou mimořádných aktivit v životě obce (sběrný dvůr a 
cyklostezka) a v souvislosti s rovněž mimořádným úsilím, které těmto dvěma aktivitám 
věnoval nad rámec běžného výkonu funkce starosta obce, projednala návrh na poskytnutí 
mimořádné odměny za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce. Jednalo se 
zejména o zajištění dotace na tyto akce, zajištění a kontrolu realizace staveb, jejich uvedení 
do provozu a zajištění navazujících aktivit a vztahů (majetkoprávní vztahy, ozelenění a 
následná údržba zeleně).  
Rada obce v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb. doporučila zastupitelstvu 
obce schválit mimořádnou odměnu pro starostu obce Ing. Lubomíra Šmída ve výši 
dvojnásobku jeho měsíční odměny. 
 
Před hlasováním tohoto usnesení vznesli možnou podjatost pan Lubomír Šmíd a paní Dana 
Šmídová. 
 
Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 76 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje starostovi obce Ing. 
Lubomíru Šmídovi mimořádnou odměnu ve výši dvounásobku výše odměny poskytované za 
výkon funkce a to za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce. Jednalo se 
zejména o zajištění dotace na realizaci sběrného dvora a cyklostezky, zajištění a kontrolu 
realizace staveb, jejich uvedení do provozu a zajištění navazujících aktivit a vztahů 
(majetkoprávní vztahy, ozelenění a následná údržba zeleně).  
 
Hlasování: 
PRO:    11               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    2           NEHLASOVAL:   1 
 
 

11. Mimořádná odměna pro místostarostku obce 

Rada v souvislosti s dokončením dvou mimořádných aktivit v životě obce (sběrný dvůr a 
cyklostezka) a v souvislosti s rovněž mimořádným úsilím, které těmto dvěma aktivitám 
věnovala nad rámec běžného výkonu funkce místostarostka obce, projednala návrh na 
poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce. 
Jednalo se zejména o zajištění dotace na tyto akce, zajištění a kontrolu realizace staveb, 
jejich uvedení do provozu a zajištění navazujících aktivit a vztahů (majetkoprávní vztahy, 
ozelenění a následná údržba zeleně).  
Rada obce v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb. doporučila zastupitelstvu 
obce schválit mimořádnou odměnu pro místostarostku obce Alenu Ulbrichovou ve výši 
dvojnásobku její měsíční odměny. 
 
Před hlasováním tohoto usnesení vznesli možnou podjatost pan Michael Ulbrich a paní 
Alena Ulbrichová. 
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Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 76 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů poskytuje místostarostce obce 
Aleně Ulbrichové mimořádnou odměnu ve výši dvounásobku výše odměny poskytované za 
výkon funkce a to za splnění mimořádných a zvláště významných úkolů obce. Jednalo se 
zejména o zajištění dotace na realizaci sběrného dvora a cyklostezky, zajištění a kontrolu 
realizace staveb, jejich uvedení do provozu a zajištění navazujících aktivit a vztahů 
(majetkoprávní vztahy, ozelenění a následná údržba zeleně).  
 
Hlasování: 
PRO:    12               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    1           NEHLASOVAL:   1 
 
 

12. Harmonogram zasedání zastupitelstva v roce 2021 

Zasedání zastupitelstva se dle zákona musí uskutečnit alespoň jedenkrát za tři měsíce. 
Navrhuje se uspořádat zasedání zastupitelstva v roce 2021 v následujících termínech: 
16. února  
29. dubna 
24. června 
23. září  
14. prosince  
 
Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravděpodobné termíny konání 
zasedání zastupitelstva v roce 2021. 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:    0         ZDRŽEL SE:    0 
 
 

13. Různé 

Je třeba v rámci projektu na cyklostezku realizovat také úpravy majetkoprávních vztahů. K 
tomu bylo potřeba vyvěsit v návaznosti na dodaný geometrický plán také záměr směny a 
neprodleně po jeho zveřejnění tyto majetkoprávní úkony projednat v zastupitelstvu. K tomuto 
tématu se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva dne 16.12.2020. 
 
Paní místostarostka informovala o problémech s výpadkem veřejného osvětlení, které je 
způsobeno zastaralým vedením a z toho důvodu při silném větru dochází ke zkratům. Na 
opravě závady se pracuje. 

 

 

 

     
       Ing. Lubomír Šmíd                                                                 Alena Ulbrichová 
               starosta                                                                            místostarostka 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Michael Ulbrich 
 
 
Anna Chybová 
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Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
Zápis vyhotoven dne: 14. 12. 2020  


