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Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 24.6.2021 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    19:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:15 hod. 
 
Přítomni:     
13 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Karel Klaška, 
František Kvasnička, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, Michael Ulbrich, Alena 
Ulbrichová, Jiří Urbánek, Ladislav Votápek, Lukáš Žáček, Martina Zichová 
 
Omluveni: Anna Chybová, František Pospíšil, 

Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková  

 
Program zasedání dle pozvánky:  

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Roční účetní závěrka a závěrečný účet Obce Kobylnice 
6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko 
7. Závěrečný účet Svazku Mohyla míru 
8. Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 O nočním klidu 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O stanovení místního koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitostí 

11. Určení pravidla o příspěvku na stravování 
12. Různé 
   

 
1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 
 

Starosta Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je 
usnášení schopné. Zápis z minulého zasedání byl ověřen a zveřejněn na webu obce. 
Zapisovatelkou určil paní Jaroslavu Urbánkovou.  
 
a) Volba ověřovatelů 
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan 
Michael Ulbrich a paní Martina Zichová. 

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

Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
b) Schválení programu zasedání zastupitelstva 
Starosta uvedl, že 15. zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, nikdo nepředložil 
návrh na doplnění programu. 

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje program zasedání 
zastupitelstva: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
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5. Roční účetní závěrka a závěrečný účet Obce Kobylnice 
6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko 
7. Závěrečný účet Svazku Mohyla Míru 
8. Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 O nočním klidu 
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O stanovení místního koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitostí 
11. Určení pravidla o příspěvku na stravování 
12. Různé 

   
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
 

2. Zpráva z jednání rady obce  
 
Rada na předchozích 2 schůzích od posledního zasedání zastupitelstva provedla rozpočtové 
opatření č. 3/2021, schválila směnnou smlouvu s paní Žbánkovou, nájemní smlouvu pro 
rychlé občerstvení LUCIR v Hloušku, smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, věcný dar fyzické osobě při příležitosti stých narozenin, věcný dar pro 
žáky ZŠ v souvislosti se Dnem dětí, schválila mimořádnou odměnu ředitelce školy, 
jmenovala členku sportovní komise, doporučila zastupitelstvu schválit obecně závazné 
vyhlášky a přijmout usnesení k pravidlu o příspěvku na stravování. 

 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
 

3. Zpráva finan čního výboru  
 
Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně Ing. Dana Šmídová. Finanční výbor se 
zabýval závěrečným účtem obce za rok 2020. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce 
schválit závěrečný účet obce za rok 2020 a to bez výhrad a doporučuje schválit roční účetní 
závěrku obce.  
 
Zápis ze schůze finančního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
 

4.  Zpráva z kontrolního výboru  
 
Zprávu kontrolního výboru přednesla předsedkyně Martina Zichová. Kontrolní výbor se 
zabýval plněním úkolů rady a zastupitelstva obce a konstatuje, že neshledal žádných 
pochybností či nesrovnalostí. Na jednání kontrolního výboru byl přizván starosta obce 
k podání zdůvodnění rozhodnutí rady obce týkající se doporučení ke snížení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. Kontrolní výbor s navrženou změnou souhlasí. 
Dlouhodobě však tuto strategii vidí jako nekoncepční, protože daň z nemovitosti je 
stoprocentním příjmem obce. 
Zápis ze schůze kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
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Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
 

5. Roční účetní závěrka a závěrečný účet Obce Kobylnice  
 

Současná právní úprava praví, že po skončení kalendářního roku se údaje o ročním 
hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do 
závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a 
výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o 
dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Součástí 
závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, 
obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 
Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledcích přezkoumání – audit. Auditor ve své 
zprávě konstatuje, že podle zák. č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně 
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí „nezjistil žádnou skutečnost, která by 
vedla k přesvědčení, že přezkoumané hospodaření není ve všech významných ohledech 
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření“.  
Dále zákon o účetnictví a prováděcí vyhláška k němu také zakládá povinnost projednat a 
schválit kromě závěrečného účtu obce také roční účetní závěrku, kterou tvoří rozvaha 
(bilance), výkaz zisků a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené 
v rozvaze a výkazu. Zastupitelé jsou zvyklí projednávat závěrečný účet, který konstatuje, jak 
byl plněn a čerpán rozpočet obce za předchozí rok. Roční účetní závěrka popisuje stejné 
finanční a majetkové vztahy jinými (účetními) metodami a v jiných kategoriích (nikoliv příjmy 
a výdaje jako v rozpočtu, ale náklady a výnosy), proto také výsledek závěrečného účtu 
vychází poněkud odlišně od výsledku hospodaření.  

Výkaz FIN 2-12 M po konsolidaci:     Příjmy                    26 164 945,28 Kč         

Výdaje         20 405 624,24 Kč        

Financování                            -5 759 321,04 Kč  
 

Výkaz zisku a ztráty:   Výnosy      32 521 005,38 Kč 

     Náklady                 23 770 064,51 Kč 

     Výsledek hospodaření                9 962 000,87 Kč 

     Výsledek po zdanění                  8 750 940,87 Kč 

Podkladové materiály závěrečného účtu jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně 
závaznými normami) a tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
Pro účetní závěrku obce jsou stejné podklady, které tvoří přílohy závěrečného účtu a jsou to 
následující: 

- Příloha 
- Rozvaha 
- Výkaz zisku a ztráty 
- Inventarizační zpráva 
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 
 

Účetní závěrka tvoří přílohu č. 4 zápisu. 
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Předmětem schválení závěrky je konstatování, že schvalující orgán neshledal závady. Pokud 
schvalující orgán na základě předložených nebo vyžádaných podkladů nezjistí, že 
schvalovaná účetní závěrka neposkytuje v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky, tuto účetní 
závěrku schválí. V této věci se můžeme opírat zejména o stanovisko auditní firmy. 
 
Návrh na usnesení č. 6:  Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2020 a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů v platném znění souhlasí s celoročním hospodařením v roce 2020.  
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
Návrh na usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce jako schvalující orgán na základě předložených 
podkladů nezjistil, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Zastupitelstvo obce Kobylnice 
v souladu s ustanovením § 6 vyhl. č. 220/2013 Sb.  schvaluje účetní závěrku obce Kobylnice 
za rok 2020 a to bez výhrad. 

Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 

 
 

6. Závěrečný účet DSO Šlapanicko  
 
Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí. Závěrečný účet DSO Šlapanicko byl schválen na valné 
hromadě 3. 6. 2021. Nejvýznamnějším výdajem je investice do cyklostezek ve výši asi 30,4 
mil. Kč. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně závaznými 
normami) a jsou zveřejněny na internetu: 
https://www.dsoslapanicko.cz/soubor/schvaleny-zaverecny-ucet-za-rok-2020/ 
 
Příjmy celkem 44 505 755,50 Kč, výdaje celkem 33 252 574,72 Kč, financování                      
11 253 180,78 Kč. V roce 2020 významným způsobem narostl majetek DSO, tento se ale po 
uplynutí „doby udržitelnosti projektu cyklostezek“ předá jednotlivým obcím. 
 
Závěrečný účet DSO Šlapanicko tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
 

Návrh na usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený závěrečný 
účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2020. 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 

 
 

7. Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru  
 
Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí.  Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru byl schválen 
na jeho valné hromadě 22. 6. 2021. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah 
je dán obecně závaznými normami) a jsou zveřejněny na internetu: 
https://www.kobylnice.cz/default/uredni-deska/view?id=50988 
 
Příjmy celkem 130 548,97 Kč, výdaje celkem 86 453,39 Kč, financování – 44 095,58 Kč.  
 
Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru tvoří přílohu č. 6 zápisu. 
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Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený závěrečný 
účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2020. 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 

 
 

8. Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  
 
Podle zák. č. 250/2000 Sb. se po schválení závěrečného účtu svazku obcí tento předkládá 
zastupitelstvům zúčastněných obcí.  Závěrečný účet Svazku Šlapanicko byl schválen na 
valné hromadě 17. 6. 2021. Nejvýznamnější položkou jsou investice do vodovodů ve výši asi 
129 mil. Kč a investice do kanalizace ve výši asi 32,5 mil. Kč. Podkladové materiály jsou 
velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán obecně závaznými normami) a jsou zveřejněny na 
internetu: 
http://www.svazekslapanicko.cz/rozpocty%2Da%2Dzaverecne%2Ducty/ds-56/p1=1082 
 
Příjmy celkem 130 881 456,50 Kč, výdaje celkem 170 325 629,29 Kč, financování               
39 444 169,79 Kč.  
 
Závěrečný účet Svazku pro vodovody a kanalizace tvoří přílohu č. 7 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený 
závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko za rok 2020. 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 

 
 

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 O nočního klidu  
 
S účinností od 1. 10. 2016 platí zákon o přestupcích, který jednoznačně určuje dobu nočního 
klidu od 22:00 hodin do následujících 6:00 hodin a zároveň zmocňuje obce, aby obecně 
závaznou vyhláškou stanovily, kdy bude tato doba nočního klidu zkrácena. Tato úprava již 
nedovoluje stanovit výjimky z nočního klidu na základě oznámení těsně před akcí, ale pouze 
tehdy, je-li úprava schválena obecně závaznou vyhláškou obce a to s konkrétním zkrácením 
nočního klidu a s označením akce, pro kterou se toto zkrácení nočního klidu vyhlašuje. Byly 
shromážděny údaje o známých akcích v příštím pololetí a byly zahrnuty do návrhu obecně 
závazné vyhlášky. 
Dne 22. 6. 2021 oznámila restaurace, že by chtěli pořádat letní noci ve dnech 10. 7., 17. 7. a 
31. 7., přičemž původně předpokládaný country večer dne 24. 7. by se nekonal. Ostatní 
předpokládané akce beze změny. 
 
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu tvoří přílohu č. 8 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2021 o nočním klidu.  

Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0 
 
 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O stanovení místního koeficientu pro výpo čet 
daně z nemovitostí  

 
Koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí byl naposled upravován obecně závaznou 
vyhláškou v roce 2018. V mezidobí se zvýšil počet obyvatel obce nad 1000 (podle sčítání 
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obyvatel v roce 2021) a tím dochází ke zvýšení sazby daně z nemovitostí o 40 %. Obec má 
stanoven místní koeficient pro výpočet daně ve výši 3. Při započtení obou faktorů by občané 
za některé své nemovitosti platili od příštího roku opět významně více. Doporučuje se proto 
snížit místní koeficient na 2. To může být realizováno obecně závaznou vyhláškou, která 
musí být přijata tak, aby její platnost nastala nejpozději 1. 10. 2021. Při stanovení koeficientu 
2 by došlo k mírnému poklesu výběru daně z nemovitostí asi o 50 tis. Kč. 
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 O stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitostí tvoří přílohu č. 9 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitých věcí.  

Hlasování: 
PRO:    6       PROTI:      4        ZDRŽEL SE:     3      –  usnesení nebylo p řijato 
 
V diskusi byl podán návrh na koeficient 2,2. 
 
Před hlasováním tohoto usnesení nebyla přítomna zastupitelka Dana Šmídová. 
 
Návrh na usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitých věcí s koeficientem 2,2. 

Hlasování: 
PRO:    10       PROTI:     0        ZDRŽEL SE:     2      
 
 

11. Určení pravidla o p říspěvku na stravování  
 
Obec přechází u svých zaměstnanců na jiný způsob zajištění podmínek pro stravování 
během výkonu práce a to formou tzv. „stravenkového paušálu“. Pro výplatu tohoto paušálu 
stačí vnitřní předpis obce, ale pro výplatu ve prospěch uvolněných funkcionářů je třeba 
přijmout usnesení obce dle zákona o obcích. Doposud platilo pravidlo, že uvolněnému členu 
zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem funkce příspěvek na stravování formou 
stravenek ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance 
obce. Vzhledem k jiné formě je potřeba i nové usnesení zastupitelstva. 
Rada obce doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení: Zastupitelstvo obce v souladu 
s ustanovením § 80 odst. 1 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, stanovuje, že uvolněnému členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem jeho 
funkce příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu ve výši a za podmínek 
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce. 
 
Návrh na usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 80 odst. 
1 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje, že 
uvolněnému členovi zastupitelstva náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce příspěvek na 
stravování formou stravenkového paušálu ve výši a za podmínek stanovených právními 
předpisy platnými pro zaměstnance obce. 
 
 
Hlasování: 
PRO:    13       PROTI:      0        ZDRŽEL SE:     0       
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12. Různé 
 

Martina Zichová seznámila zastupitele o plánovaném podání petice Správě a údržbě silnic 
Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, ohledně žádosti o realizaci 
opatření k zajištění vyšší bezpečnosti a přehlednosti na dopravní křižovatce v obci 
Kobylnice, silnice č. II/417 (ulice Táborská, U Mlýna) a III/4174 (ulice Ponětovická) 
Krajskému dopravního značení na křižovatce U Mlýna, Táborská, Ponětovická a požádala 
obec o podporu. 
Petra Štefková podala ještě podnět k doplnění do petice o zvýraznění dopravního značení na 
křižovatce Na Budínku u pomníku padlých. 
 
 
 
 
 
 
 
       
       Ing. Lubomír Šmíd                                                                 Alena Ulbrichová 
               starosta                                                                            místostarostka 

 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Michael Ulbrich 
 
 
 
 
Martina Zichová 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
Zápis vyhotoven dne: 28. 6. 2021  


