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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 16.12.2020 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   18:45 hod. 
 
Přítomni:    
14 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Anna Chybová, 
Karel Klaška, František Kvasnička, František Pospíšil, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra 
Štefková, Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Lukáš Žáček, Martina 
Zichová 
 
Omluveni: Jiří Urbánek,  

Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková  

 
Program zasedání dle pozvánky: 

1. Majetkoprávní vztahy související s pozemky pod cyklostezkou 
 

 
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 

Starosta Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je 
usnášení schopné. 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 13. zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno s jediným bodem programu 
a to: 

1. Schválení zadání územního plánu Kobylnice 
 
Pan starosta předložil návrh změny programu, a to zařazení nového bodu č. 1 – Zahájení, 
schválení programu, volba ověřovatelů. Původní bod č. 1 bude označen jako bod č. 2 

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 
2. Majetkoprávní vztahy související s pozemky pod cyklostezkou 

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

2. Majetkoprávní vztahy související s pozemky pod cyklostezkou 
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A. Koupě pozemku Adámková, Daněk, Kuda  
 

DSO Šlapanicko vybudovalo cyklostezku, spojující Slatinu, Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice 
a Sokolnice. Náklady na výstavbu této cyklostezky činily cca 52 mil. Kč a byly částečně 
pokryty dotací ve výši 46 mil. Kč. Po době udržitelnosti projektu tak bude obci Kobylnice 
předán úsek v hodnotě cca 18 mil. Kč. 

Obec Kobylnice před časem připravovala mimo jiné i majetkové podklady pro výstavbu 
cyklostezky. V rámci této přípravy byla sjednána a schválena v orgánech obce řada smluv o 
následném vypořádání pozemků pro výstavbu cyklostezky, mimo jiné i Smlouva o 
uspořádání některých vzájemných práv a povinností ze dne 8.8.2016. 

Část cyklostezky je vedena po dosavadním pozemku paní Adámkové, pana Daňka a pana 
Kudy, pozemek parc.č. 751/1 o výměře 2 000 m2 v k.ú. Kobylnice u Brna. Geometrickým 
plánem č. 823-164/2020 ze dne 3.12.2020, vyhotoveném Ing. Evou Beňovou Medvědovou, 
byla oddělena jeho část p.č. 751/57 o výměře 77 m2 zasažená cyklostezkou. Obec podle 
výše uvedené smlouvy má právo odkoupit část pozemku zasaženou cyklostezkou za cenu 
15,33 Kč/m2.  

Kupní smlouva tvoří přílohu č. 1 zápisu. 

Návrh na usnesení č. 3:  Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje koupi 
pozemku parc.č. 751/57 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 77 m2 z podílového 
spoluvlastnictví od paní Aleny Adámkové za cenu 295,10 Kč, od pana Vladimíra Daňka za 
cenu 590,21 Kč a od pana Josefa Kudy za cenu 295,10 Kč, schvaluje kupní smlouvu a 
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 
 

Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:    0 
  
 
B. Koupě pozemku Kučera   

 
DSO Šlapanicko vybudovalo cyklostezku, spojující Slatinu, Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice 
a Sokolnice. Náklady na výstavbu této cyklostezky činily cca 52 mil. Kč a byly částečně 
pokryty dotací ve výši 46 mil. Kč. Po době udržitelnosti projektu tak bude obci Kobylnice 
předán úsek v hodnotě cca 18 mil. Kč. 

Obec Kobylnice před časem připravovala mimo jiné i majetkové podklady pro výstavbu 
cyklostezky. V rámci této přípravy byla sjednána a schválena v orgánech obce řada smluv o 
následném vypořádání pozemků pro výstavbu cyklostezky, mimo jiné i Smlouva o 
uspořádání některých vzájemných práv a povinností ze dne 13.2.2016. 

Část cyklostezky je vedena po dosavadním pozemku ve vlastnictví pana Tomáše Kučery -  
pozemek parc.č. 751/4 o celkové výměře 2 000 m2 v k.ú. Kobylnice u Brna. Geometrickým 
plánem č. 823-164/2020 ze dne 3.12.2020, vyhotoveném Ing. Evou Beňovou Medvědovou, 
byla oddělena jeho část p.č. 751/59 o výměře 62 m2 zasažená cyklostezkou. Obec podle 
výše uvedené smlouvy má právo odkoupit část pozemku zasaženou cyklostezkou za cenu 
15,33 Kč/m2. 

Kupní smlouva tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
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Návrh na usnesení č. 4:  Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zák.č. 
128/2000 Sb. schvaluje koupi pozemku parc.č. 751/59 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 62 
m2 z vlastnictví pana Tomáše Kučery za cenu 951 Kč, schvaluje kupní smlouvu a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:    0 
 
 

C. Koupě pozemku Bonagro  
 

DSO Šlapanicko vybudovalo cyklostezku, spojující Slatinu, Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice 
a Sokolnice. Náklady na výstavbu této cyklostezky činily cca 52 mil. Kč a byly částečně 
pokryty dotací ve výši 46 mil. Kč. Po době udržitelnosti projektu tak bude obci Kobylnice 
předán úsek v hodnotě cca 18 mil. Kč. 

Obec Kobylnice před časem připravovala mimo jiné i majetkové podklady pro výstavbu 
cyklostezky. V rámci této přípravy byla sjednána a schválena v orgánech obce řada smluv o 
následném vypořádání pozemků pro výstavbu cyklostezky, mimo jiné i Smlouva o 
uspořádání některých vzájemných práv a povinností ze dne 24.5.2016. 

Část cyklostezky je vedena po dosavadním pozemku ve vlastnictví Bonagro, a.s. -  pozemek 
parc. č. 751/5 o celkové výměře 2 000 m2 v k.ú. Kobylnice u Brna. Geometrickým plánem č. 
823-164/2020 ze dne 3.12.2020, vyhotoveném Ing. Evou Beňovou Medvědovou, byla 
oddělena jeho část p.č. 751/58 o výměře 64 m2 zasažená cyklostezkou. Obec podle výše 
uvedené smlouvy má právo odkoupit část pozemku zasaženou cyklostezkou za cenu 15,33 
Kč/m2. 

Smlouva se ke schválení nepředkládá, schválí ji rada obce až po odstranění blokace ze 
strany Pozemkového fondu (nepodařilo se vyřešit do okamžiku zasedání zastupitelstva). 

Návrh na usnesení č. 5:  Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zák.č. 
128/2000 Sb. schvaluje koupi pozemku parc.č. 751/58 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 64 
m2 za cenu 981,12 Kč z vlastnictví Bonagro, a.s. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:    0 
 
 
D. Koupě pozemku Kuda, Pohorská   

DSO Šlapanicko vybudovalo cyklostezku, spojující Slatinu, Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice 
a Sokolnice. Náklady na výstavbu této cyklostezky činily cca 52 mil. Kč a byly částečně 
pokryty dotací ve výši 46 mil. Kč. Po době udržitelnosti projektu tak bude obci Kobylnice 
předán úsek v hodnotě cca 18 mil. Kč. 

Obec Kobylnice před časem připravovala mimo jiné i majetkové podklady pro výstavbu 
cyklostezky. V rámci této přípravy byla sjednána a schválena v orgánech obce řada smluv o 
následném vypořádání pozemků pro výstavbu cyklostezky, mimo jiné i Smlouva o 
uspořádání některých vzájemných práv a povinností ze dne 13.3.2016. 

Část cyklostezky je vedena po dosavadním pozemku v podílovém spoluvlastnictví pana 
Bohuslava Kudy a paní Zdeňky Pohorské -  pozemek parc.č. 751/8 o celkové výměře 2000 
m2 v k.ú. Kobylnice u Brna. Geometrickým plánem č. 823-164/2020 ze dne 3.12.2020, 
vyhotoveném Ing. Evou Beňovou Medvědovou, byla oddělena jeho část p.č. 751/61 o 



Zápis ze 13. Zasedání ZO dne 16.12. 2020 Stránka 4 

výměře 34 m2 zasažená cyklostezkou. Obec podle výše uvedené smlouvy má právo 
odkoupit část pozemku zasaženou cyklostezkou za cenu 15,33 Kč/m2. 

Kupní smlouva tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

Návrh na usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zák.č. 
128/2000 Sb. schvaluje koupi pozemku parc.č. 751/61 v k.ú. Kobylnice u Brna o výměře 34 
m2 z podílového spoluvlastnictví od pana Bohuslava Kudy za cenu 260,61 Kč a od paní 
Zdeňky Pohorské za cenu 260,61 Kč, schvaluje kupní smlouvu a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:    0 
 

E. Směna pozemků cyklostezka Vrbasovi 
 

DSO Šlapanicko vybudovalo cyklostezku, spojující Slatinu, Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice 
a Sokolnice. Náklady na výstavbu této cyklostezky činily cca 52 mil. Kč a byly částečně 
pokryty dotací ve výši 46 mil. Kč. Po době udržitelnosti projektu tak bude obci Kobylnice 
předán úsek v hodnotě cca 18 mil. Kč. 

Obec Kobylnice před časem připravovala mimo jiné i majetkové podklady pro výstavbu 
cyklostezky. V rámci této přípravy byla sjednána a schválena zastupitelstvem řada smluv o 
následném vypořádání pozemků pro výstavbu cyklostezky. Nejvýznamnějším vlastníkem 
dotčených pozemků jsou manželé Vrbasovi v polní trati Rybníky, s nimiž má obec uzavřenu 
smlouvu o smlouvě budoucí směnné ze dne 5.9.2016.  

Cyklostezka byla vyprojektována z části na jejich zpevněné cestě a z části na pozemcích 
využívaných pro trávníkovou školku. Podle původního předpokladu měli mít po dokončení 
cyklostezky možnost využívat ji pro přístup ke svým pozemkům, a proto souhlasili s vedením 
trasy cyklostezky po jejich zpevněné cestě. Na základě reálného provozu bezmotorové 
dopravy po této cyklostezce, ale zejména z důvodu neslučitelnosti jejich provozu 
s bezmotorovou dopravou na cyklostezce tak, jak se ukázalo během projednávání dotace, 
výstavby a kolaudace cyklostezky, nemohou v plné míře tuto komunikaci využívat a 
v současné době proto budují zcela novou komunikaci.  Jejich původní komunikace na jejich 
pozemku byla výstavbou cyklostezky zrušena a odstraněna. 

Záměr směny pozemků byl zveřejněn od 30.11. do 16.12.2020. Navrhuje se za pozemky o 
výměře 4.896 m2 poskytnout náhradu a to v pozemcích o výměře 6.881 m2. § 39 zákona o 
obcích stanoví, že při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je 
v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny 
obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny 
obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné.“ Analogicky by se při směně obdobně měly 
předávat pozemky stejného charakteru ve stejné výměře. Pokud je z nějakého důvodu 
náhrada v jiné výši, musí se také odůvodnit. 

Kvůli cyklostezce Vrbasovi přišli o zpevněnou polní cestu v délce 580 m, čímž utrpěli škodu 
ve výši nejméně 150 tis. Kč (spíše však více). K další škodě dochází už dva roky tím, že jako 
provozovatelé trávníkové školky přicházejí o zisk z činnosti na výměře cca 4 900 m2. 
Vzhledem k tomu, že průměrný čistý zisk z každého metru čtverečného z této činnosti je cca 
14 Kč za rok, pak tato ztráta za uplynulé dva roky činí nejméně 137 tis. Kč. A vzhledem 
k tomu, že dva z pozemků, který obec připravovala ke směně, budou ještě další tři roky 
propachtovány ve prospěch Bonagra,a.s., bude následná ztráta na pachtu, hrazeném 
manželi Vrbasovými Bonagru, a.s. ve výši asi 5.000 Kč, v součtu tedy celkem 292 tis. Kč. 
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Vrbasovi tak projevili před výstavbou cyklostezky dobrou vůli a aby tato dobrá vůle nebyla 
potrestána, je potřeba jim ztráty alespoň částečně kompenzovat. Při směně se proto 
doporučuje za převzaté 4.896 m2 předat Vrbasovým výměru 6.881 m2, rozdíl tedy činí 1.985 
m2. Obvyklá cena prodávaných pozemků v dotčené lokalitě činí 72,48 Kč/m2(v roce 2020 
byly v této polní trati realizovány 4 nákupy pozemků a to 5.189 m2 za 275.017 Kč, 7.959 m2 
za 693.140 Kč, 7.945 m2 za 628.110 Kč a 3.130 m2 za 156.500 Kč, celkem tedy 24.223 m2 
za 1 755.767 Kč, v průměru tedy 72,48 Kč/m2 vše dle předložených kupních smluv). Hodnota 
výměry, která by se Vrbasovým předala jako kompenzace za vzniklé škody by tak činila 
143,82 tis. Kč což je asi 49,3% jejich ztráty. Jinými slovy, manželé Vrbasovi si takto „kupují“ 
pozemky za cenu 147 Kč/m2. Manželé Vrbasovi s takovou kompenzací souhlasí.  

Kontrolou bylo zjištěno, že do smlouvy je potřeba doplnit v kolika paré je smlouva 
vyhotovena.  

Do smlouvy v bodě IX. Bude doplněn text:  
Tato smlouva je sepsána v pěti stejnopisech. Jedno vyhotovení s úředně ověřenými podpisy, 
je určeno příslušnému katastrálnímu úřadu. Jedno vyhotovení bez úředně ověřených 
podpisů náleží Dobrovolnému svazku obcí Šlapanicko jako investoru výstavby cyklostezky. 
Dvě vyhotovení této smlouvy bez úředně ověřených podpisů náleží manželům Vrbasovým a 
jedno vyhotovení bez úředně ověřených podpisů Obci Kobylnice. 
 
Směnná smlouva tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

Návrh na usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85, písm. a) zák.č. 
128/2000 Sb. schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce a to: 
pozemek parc.č. 749/41 o výměře 3.685 m2,  
pozemek parc.č. 804/114 o výměře 2.028 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 822-
164/2020 ze dne 1.12.2020, vyhotoveného Ing. Evou Beňovou Medvědovou oddělením 
z pozemku parc.č. 804/1 o výměře 4.983 m2 a  
pozemek parc.č. 751/63 o výměře 1.168 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 823-
164/2020 ze dne 3.12.2020, vyhotoveného Ing. Evou Beňovou Medvědovou oddělením 
z pozemku parc.č. 751/48 o výměře 5.863 m2, vše v k.ú. Kobylnice u Brna 
za pozemky ze SJM Vrbas Jiří, Ing. a Vrbasová Jana Ing., oba bytem Nádražní 155, 
Blažovice 664 08,  
pozemek parc.č. 751/55 o výměře 98 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 751/44 o 
výměře 2.379 m2, 
pozemek parc.č. 751/56 o výměře 466 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 751/45 
o výměře 3.332 m2, 
pozemek parc.č. 751/60 o výměře 117 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 751/6 o 
výměře 4.082 m2, 
pozemek parc.č. 767/18 o výměře 17 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/4 o 
výměře 1.023 m2, 
pozemek parc.č. 767/19 o výměře 11 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/10 o 
výměře 49.177 m2, 
pozemek parc.č. 767/20 o výměře 622 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/10 
o výměře 49.177 m2, 
pozemek parc.č. 767/21 o výměře 1.956 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 
767/11 o výměře 39.649 m2, 
pozemek parc.č. 767/22 o výměře 528 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/12 
o výměře 17.856 m2, 
pozemek parc.č. 767/23 o výměře 851 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/12 
o výměře 17.856 m2, 
pozemek parc.č. 767/24 o výměře 100 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/12 
o výměře 17.856 m2, 
pozemek parc.č. 767/29 o výměře 25 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/1 o 
výměře 576 m2 a 
pozemek parc.č. 767/30 o výměře 105 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 767/13 
o výměře 2.324 m2, vše v k.ú. Kobylnice u Brna, vše dle geometrického plánu č. 823-



Zápis ze 13. Zasedání ZO dne 16.12. 2020 Stránka 6 

164/2020 ze dne 3.12.2020, vyhotoveného Ing. Evou Beňovou Medvědovou, schvaluje 
směnnou smlouvu a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
Nerovnost ve směňovaných výměrách se dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění zdůvodňuje vyvolanými náklady na straně manželů Vrbasových ve ztrátě 
jejich zpevněné komunikace v hodnotě nejméně 150 tis. Kč, v ušlém zisku za uplynulé dva 
roky na jimi předávaných pozemcích v hodnotě nejméně 137 tis. Kč a v povinnosti uhradit 
pacht za následující tři roku vůči Bonagro, a.s. ve výši cca 5 tis. Kč. 
 
Hlasování: 
PRO:    13               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:    1 
 
 
 
F. Směna pozemků cyklostezka TJ Sokol 

 
DSO Šlapanicko vybudovalo cyklostezku, spojující Slatinu, Šlapanice, Ponětovice, Kobylnice 
a Sokolnice. Náklady na výstavbu této cyklostezky činily cca 52 mil. Kč a byly částečně 
pokryty dotací ve výši 46 mil. Kč. Po době udržitelnosti projektu tak bude obci Kobylnice 
předán úsek v hodnotě cca 18 mil. Kč. 

Obec Kobylnice před časem připravovala mimo jiné i majetkové podklady pro výstavbu 
cyklostezky. V rámci této přípravy byla sjednána a schválena v orgánech obce řada smluv o 
následném vypořádání pozemků pro výstavbu cyklostezky, mimo jiné i Smlouva o 
uspořádání některých vzájemných práv a povinností ze dne 6.3.2017 a Dodatek č. 1 k této 
smlouvě ze dne 19.5.2017.  

Část cyklostezky je vedena po dosavadním pozemku TJ Sokol Kobylnice – po okraji 
fotbalového hřiště, pozemek parc.č. 765. Geometrickým plánem byla oddělena jeho část 
765/4 o výměře 487 m2. Obec má s TJ Sokol Kobylnice uzavřenu smlouvu směnnou resp. 
směnnou s doplatkem ze dne 19.5.2017, podle které mají být vzájemně vypořádány 
pozemky mezi TJ Sokol Kobylnice, obcí Kobylnice  a částečně manželi Vrbasovými, jejichž 
pozemky jsou už dnes zasaženy areálem hřiště. Jelikož v tomto kroku směn pozemků 
v souvislosti s výstavbou cyklostezky má teprve obec získat od Vrbasových části pozemků 
pro směnu s TJ Sokol Kobylnice, je možné a zároveň potřeba (z důvodu řádného ukončení 
projektu cyklostezky financovaného z EU) v tuto chvíli realizovat pouze část směny pozemků 
mezi obcí a TJ Sokol Kobylnice a zbytek provést až v dalším kroku (po uskutečněných 
zápisech v KN). 

Záměr směny pozemku byl zveřejněn od 30.11.2020 do 16.12.2020. Navrhuje se za 
pozemky TJ Sokol Kobylnice o výměře 1 573 m2 poskytnout náhradu a to v pozemcích obce 
o výměře 394 m2 a doplatku ve výši 50 Kč/ m2 rozdílu ve výměrách ploch, jak bylo dohodnuto 
ve smlouvě o smlouvě budoucí v roce 2017, přičemž tato cena je o něco nižší než cena 
v místě a čase obvyklá. § 39 zákona o obcích stanoví, že při úplatném převodu majetku se 
cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu 
regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než 
obvyklou. Není-li odchylka od ceny obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné. V tomto 
případě se však nejedná o úplatný převod, ale úplatné nabytí, které podmínce § 39 zákona o 
obcích nepodléhá, neboť se odvíjí zejména od vůle prodávajícího, v tomto případě TJ Sokol 
Kobylnice. Cenu doplatku schválilo již zasedání zastupitelstva v roce 2017 a to ve výši 50 
Kč/m2 a rozdíl ve směňované výměře činí 1 179 m2, výše doplatku je tedy 1179 x 50, tedy 
58.950 Kč.  
Příslušnou smlouvu směnnou s doplatkem schválí rada obce poté, co bude vyjasněna v KN 
právní identita TJ Sokol Kobylnice. 
Zbývající pozemek parc.č. 767/24 o výměře 100 m2, jehož převodem na TJ Sokol Kobylnice 
by se sjednotilo vlastnictví pozemků uvnitř oplocení hřiště ve prospěch TJ Sokol Kobylnice, 
bude moci obec převést na TJ Sokol Kobylnice až poté, co jej bude mít na svém výpisu z KN 
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a až bude tento převod řádně zveřejněn na úřední desce. Pro zajištění důvodu k oddělení 
pozemku 767/24 podle geometrického plánu se navrhuje přijmout doprovodné usnesení.  
 
Návrh na usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85, písm. 
a) zák.č. 128/2000 Sb. schvaluje směnu pozemků s doplatkem takto: 

Pozemek parc. č. 767/9 o výměře 241 m2 a pozemek parc. č. 767/27 o výměře 153 m2, oba 
ve vlastnictví obce a oba v k.ú. Kobylnice u Brna, celkem tedy pozemky v součtové výměře 
394 m2 (oba pozemky vznikly dle geometrického plánu č. 823-164/2020 ze dne 3.12.2020 
vyhotoveného Ing. Evou Beňovou Medvědovou oddělením z pozemku parc. č. 767/9 o 
výměře 915 m2) 
za pozemek parc. č. 765/4 o výměře 487 m2 a pozemek parc.č. 765/5 o výměře 1 086 m2, 
oba ve vlastnictví T.J.Sokol Kobylnice, z.s. a oba v k.ú. Kobylnice u Brna, celkem tedy 
pozemky v součtové výměře 1.573 m2 (oba pozemky vznikly dle geometrického plánu č. 823-
164/2020 ze dne 3.12.2020 vyhotoveného Ing. Evou Beňovou Medvědovou oddělením 
z pozemku parc. č. 765 o výměře 10 288 m2). 
 
Doplatek Obce Kobylnice ve prospěch T.J. Sokol Kobylnice, z.s. se stanovuje ve výši           
58 950 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Kobylnice deklaruje svoji vůli převést v budoucnu pozemek parc. č. 
767/24 o výměře 100 m2 ve prospěch  T.J. Sokol Kobylnice, z.s.. 
 
Hlasování: 
PRO:    14               PROTI:     0           ZDRŽEL SE:    0 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Ing. Lubomír Šmíd                                                                 Alena Ulbrichová 
               starosta                                                                            místostarostka 
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Zapsala: Jaroslava Urbánková    
Zápis vyhotoven dne: 18. 12. 2020  


