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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 21. 6. 2022 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    19:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:30 hod. 
 
Přítomni:    
13 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Anna Chybová, 
Karel Klaška, František Kvasnička, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Michael Ulbrich, Alena 
Ulbrichová, Jiří Urbánek, Ladislav Votápek, Lukáš Žáček,  Martina Zichová 
 
Omluveni: František Pospíšil, Petra Štefková 

Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková  

 
Program zasedání podle 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. Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o nočním klidu 
9. Zápůjčka části pozemku 70/2 sběrný dvůr 

10. Pronájem pozemku parc. č. 236/2 
11. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci – cyklostezky 
12. Zrušení usnesení č. 15 z 18. zasedání zastupitelstva 
13. Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
 
Starosta Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je 
usnášení schopné. Zápis z minulého zasedání byl ověřen a zveřejněn na webu obce, nebyla 
proti němu vznesena námitka. Zapisovatelkou určil paní Jaroslavu Urbánkovou. 

Volba ověřovatelů: 

Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navržení pan 
Michael Ulbrich a paní Anna Chybová. 

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

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

Schválení programu zastupitelstva: 

Starosta uvedl, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno včetně zveřejnění programu. Dne            
17. 6. 2022 požádala ředitelka školy o investiční příspěvek na interaktivní tabuli. Protože je 
potřeba, aby nové vybavení učebny bylo připraveno k využití od 1. 9. 2022, předkládá 
starosta návrh na zařazení nového bodu č. 13 s názvem „Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ 
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Kobylnice, p.o.“. Starosta dále vyzval přítomné členy zastupitelstva k případnému doplnění 
programu. Žádný takový bod nebyl předložen. 

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje program 20. zasedání 
zastupitelstva: 

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. Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 O nočním klidu 
9. Zápůjčka části pozemku 70/2 sběrný dvůr 
10. Pronájem pozemku parc.č. 236/2 
11. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci – cyklostezky 
12. Zrušení usnesení č. 15 z 18. zasedání zastupitelstva 
13. Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 
14. Různé 
 
Hlasování: 
PRO:   13                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
 

2. Zpráva z jednání rady obce 

Rada na předchozích 4 schůzích od posledního zasedání zastupitelstva provedla rozpočtové 
opatření č. 3, dle usnesení zastupitelstva schválila kupní smlouvy na prodeje pozemků na 
trafostanice pro E.GD, schválila text zprávy rady obce pro kontrolní výbor o finančním 
výhledu na další období v souvislosti se zablokováním prostředků ve Sberbank, schválila dar 
pro TJ Sokol za sběr železného šrotu, schválila přílohy ke smlouvě s firmou AVE odpadové 
hospodářství, schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, vzala 
na vědomí jednání starosty s představiteli firmy Nové Kobylnice s.r.o. o možnosti realizovat 
prašné zpevnění polní cesty namísto chodníku na ulici Za Humny, schválila smlouvy                    
o smlouvách budoucích na věcná břemena, schválila ukončení nájmu pozemku se Školním 
lesním podnikem Křtiny dohodou, schválila věcné dary žákům 5. třídy ZŠ, cenovou nabídku 
na obětní stůl do zvonice, projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení změnu termínu 
Letní noci a s tím spojenou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, schválila výkon 
technického dozoru na stavbě zpevněné plochy za hřbitovem, projednala plnění rozpočtu za 
4. měsíc, projednala otázku počtu členů zastupitelstva na další volební období                               
a nedoporučuje změnu, projednala zprávu o auditu hospodaření a inventarizační zprávu za 
rok 2021, schválila prodej příkopového ramene firmě Jestech, schválila dodatek č. 1 ke 
smlouvě na realizaci komunikace ke sběrnému dvoru, vzala na vědomí informaci o rozšíření 
pečovatelské služby města Šlapanice, projednala cenovou nabídku na monitorovací zařízení 
prostoru hasičské zbrojnice, schválila dar ze sociálního fondu, projednala a doporučila 
zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při financování sítě 
cyklostezek, projednala informaci starosty o plnění úkolu k měření hluku při veřejné hudební 
produkci a doporučila zastupitelstvu obce zrušení jeho usnesení č. 15 z 18. zasedání 
zastupitelstva, projednala žádost ředitelky o příspěvek zřizovatele a uložila ředitelce pracovat 
s doposud volnými prostředky školy, projednala žádost ředitelky o úpravu platu a schválila jí 
nový platový výměr, projednala roční závěrku a závěrečný účet obce za rok 2021                            
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a doporučila je zastupitelstvu ke schválení, dále projednala roční závěrku a závěrečný účet 
DSO Šlapanicko a Svazku obcí Mohyla míru, vzala na vědomí informace o vstupu Sberbank 
do likvidace a o následném postupu, schválila novou směrnici k sociálnímu fondu a směrnici 
k závodnímu stravování, schválila dar fyzickým osobám v souvislosti s vítáním občánků, 
neschválila umožnění parkování na ulici Ponětovické, doporučila zastupitelstvu schválit 
dotaci ve prospěch TJ Sokol, TJ Sokol ale nakonec o dotaci nepožádala. 

Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu z jednání rady 
obce. 

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

3. Zpráva finančního výboru 

Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně Dana Šmídová. Finanční výbor projednal 
závěrečný účet a účetní závěrku obce za rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu schválit 
hospodaření obce Kobylnice za rok 2021 a to bez výhrad a doporučuje zastupitelstvu 
schválit účetní závěrku obce za rok 2021. 

Zápis z jednání 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 kontrolního výboru 

Předsedkyně kontrolního výboru Martina Zichová uvedla, že se od posledního zasedání 
zastupitelstva kontrolní výbor nesešel. 

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 hospodaření. 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 
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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, výkaz 
zisků a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu. 
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                      22 549 702,81 Kč         

        Výdaje            16 627 857,06 Kč        

                                                                  Financování                    -5 921 845,75 Kč  

 

Výkaz zisku a ztráty:           Výnosy         21 991 094,60 Kč 

            Náklady            15 275 451,74 Kč 

            Výsledek hospodaření            6 948 392,86 Kč 

            Výsledek po zdanění         6 715 642,86 Kč 

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=54412 

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 
 
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.  
 
Závěrečný účet obce Kobylnice za rok 2021 tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
Účetní závěrka obce Kobylnice za rok 2021 tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
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 2021 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 2021 a to 
bez výhrad.  

Hlasování: 
PRO:   13                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
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Návrh na usnesení č. 7:  Zastupitelstvo obce Kobylnice 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 2021. 

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 31. 5. 2022. Nejvýznamnějším výdajem je investice do cyklostezek ve výši asi          
22,5 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-2021-pdf/ 

Příjmy po konsolidaci celkem 13 856 859,31 Kč, výdaje po konsolidaci celkem  
30 756 602,61 Kč, financování po konsolidaci 16 899 743,30 Kč. V roce 2021 významným 
způsobem narostl majetek DSO Šlapanicko, tento se ale po uplynutí doby udržitelnosti 
projektu cyklostezek předá jednotlivým obcím. 

Závěrečný účet DSO Šlapanicko tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

Návrh na usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený závěrečný 
účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko za rok 2021. 

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 2. 6. 2022. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je 
dán obecně závaznými normami) a jsou zveřejněny na internetu:  
https://www.mohylamiru.cz/rozpocty/ 
 
Příjmy po konsolidaci celkem 117 219,06 Kč, výdaje celkem 86 106,29 Kč, financování 
31 112,77 Kč. 
 
Závěrečný účet Svazku obcí Mohyla míru tvoří přílohu č. 5 zápisu.  
 
Návrh na usnesení č. 9:  Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený závěrečný 
účet Svazku obcí Mohyla míru za rok 2021. 

Hlasování: 
PRO:   13                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0   
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8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 o nočním 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.  

Na únorovém zasedání zastupitelstva byla schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2022, 
která stanovila termín pro konání Letní noci s DJ Benittem a to v noci z 1. 7. na 2. 7. 2022. 
Pořadatel této zábavy žádá o přesun jinak vymezeného nočního klidu na noc z 15. na 16. 7. 
2022. V jiných částech zůstává vyhláška beze změny.  

Návrh Obecně závazné vyhlášky tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Návrh usnesení č.10: 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. 2/2022 o nočním klidu. 

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

9. Zápůjčka části pozemku parc. č. 70/2 sběrný dvůr 

Obec vlastní sběrný dvůr odpadů. V současné době je na základě změny odpadové 
legislativy potřeba vytvořit nový provozní řád, který pro obec vytvoří Ing. Baráková, která 
připravovala a zabezpečila schválení původního provozního řádu. V tuto chvíli je možné 
realizovat úpravu provozního řádu tak, aby na sběrném dvoře bylo vyhrazeno místo pro 
skladování pneumatik, které se stále mezi lidmi nebo v katastru obce objevují. Obec 
obdržela návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 70/2, kde by byly pneumatiky 
skladovány pro firmu GREEN Logistic CZ až do jejich odvozu firmou. Záměr byl zveřejněn 
30. 5. 2022 a žádný jiný uchazeč o zapůjčení této části pozemku obce se nepřihlásil. Pokud 
bude zápůjčka a smlouva schválena, zapracuje Ing. Baráková likvidaci pneumatik do 
provozního řádu sběrného dvora. 

Návrh smlouvy o výpůjčce tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

Návrh usnesení č.11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. a) zákona           
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje zápůjčku 
části pozemku parc. č. 70/2 o rozměru 2 m x 4,5 m firmě GREEN Logistic CZ, IČ: 09632409 
a schvaluje Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa 
zpětného odběru odpadních pneumatik. 

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

10. Pronájem pozemku parc. č. 236/2 

V 70. letech minulého století byla v ulici Krátké na povolení MNV Kobylnice postavena garáž 
na pozemku parc. č. 236/2 (tehdy manželi Jelínkovými), ev. č. 3. Tuto garáž dnes vlastní pan 
Roman Večeřa, který hodlá přestavovat svůj rodinný dům na dvě bytové jednotky. K tomuto 
záměru od něj požaduje stavební úřad doložení 3 parkovacích míst. Vzhledem k tomu, že 
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garáž ev. č. 3 nestojí na jeho pozemku, potřebuje získat tzv. jiné právo k pozemku, tedy 
nájemní smlouvu. Záměr pronájmu plochy byl zveřejněn na úřední desce od 3. 6. 2022 a 
žádný jiný uchazeč se nepřihlásil. Starosta se snažil do doby zasedání zastupitelstva zjistit 
cenu v místě a čase obvyklou. Obec Kobylnice dosud žádný obdobný nájem pozemku pod 
stavbou nerealizovala a ani v okolních obcích neevidují žádný obdobný případ pronájmu 
plochy pod stavbou. Alespoň trochu podobným, tedy srovnatelným nájmem v Kobylnicích by 
mohl být právě ukončený nájem pozemku, který měl být zasažen stavbou stezky a je ve 
vlastnictví Školního lesního podniku Křtiny. Nájem byl stanoven na 300 Kč + DPH za rok při 
výměře asi 100 m2 navýšený o inflaci, tedy v současné době by byl nájem asi 5 Kč/m2 a rok. 
Úplně nejčerstvější nájem realizovala obec u Povodí Moravy a to za plochu pod 
hospodářským mostem při výstavbě rekonstrukce komunikace na parcele č. 81 ke sběrnému 
dvoru. Zde byla výše nájemného stanovena na částku 14,40 Kč/m2 a rok. 

Doporučuje se spíše jít cestou stanovení nájmu tzv. výnosovou metodou. Obec před časem 
řešila cenu stavebního pozemku znaleckým posudkem (při prodeji pozemku na individuální 
výstavbu RD na Dvorskách). Cena byla stanovena na 2 600 Kč + DPH za m2, tedy          
3.146 Kč/m2. Výnos z nájmu (i pachtu) se v současné době pohybuje v rozmezí 2,5 – 3,5 %, 
tedy při výše uvedené ceně prodejní by nájemné mělo činit  79 – 110 Kč/m2. Pozemek parc. 
č. 236/2 má výměru 20 m2, takže celkové nájemné by mělo činit 1 580 – 2 200 Kč/rok.  

Návrh usnesení č.12: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje pronájem 
pozemku parc. č. 236/2 o ploše 20 m2 panu Romanu Večeřovi,bytem XXXXXXXXXXXXXXX  
a vyhrazuje si schválení nájemní smlouvy. Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k 
postupnému vyhledávání všech staveb na pozemcích obce a k přípravě bodu k následnému 
pronájmu nebo prodeji za sjednocených podmínek. 

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

11. Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci – cyklostezky 

Obec má sjednánu s DSO Šlapanicko Smlouvu o spolupráci a financování projektu „Stavba 
integrovaného systému sítě bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“. Podle této 
smlouvy všechny zúčastněné obce přispívaly platbami předem na vlastní zdroje při 
financování záměru. Po dokončení akce a po vyúčtování dotace se ukázalo, že obce mají již 
přeplaceno a že by se jim přeplatek měl svazek vrátit. Původní smlouva však předpokládala 
pouze situaci, že na konci stavby bude po vyúčtování potřeba ještě něco doplatit. Získaná 
dotace ale převyšovala původní předpoklady a prostředků bylo potřeba méně. Z toho důvodu 
se předkládá ke schválení dodatek smlouvy, který umožní vrácení peněz zpět obcím. Obci 
Kobylnice tak bude vráceno 869.212,32 Kč. 

Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného 
systému sítě bezpečných cyklostezek na území Šlapanicka“ tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

Tabulka s vyúčtováním tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

Návrh usnesení č.13: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. r) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje 
Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci a financování projektu „Stavba integrovaného systému 
sítě bezpečných úseků cyklostezek na území Šlapanicka“.  
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Hlasování: 
PRO:   12                 PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   1   
 

12. Zrušení usnesení č. 15 z 18. zasedání zastupitelstva 

Usnesením č. 15 z 18. zasedání zastupitelstva byl radě uložen úkol zabezpečit měření hluku 
prostřednictvím Krajské hygienické stanice na akci nebo na akcích, které rada určí na své 
schůzi. Starosta projednával tuto možnost na oddělení hygieny obecné a komunální s jeho 
vedoucí Ing. Jurečkovou. Bylo mu sděleno, že takové měření není vůbec možné, protože dle 
zákona č. 258/2000 Sb. v současném znění (od roku 2015) se zvuk z produkce hudby 
provozované ve venkovním prostoru se za hluk nepovažuje (celé znění příslušného 
ustanovení: § 30, odst. 2 Hlukem se rozumí zvuk, který může být škodlivý pro zdraví a jehož 
imisní hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Vibracemi se rozumí vibrace 
přenášené pevnými tělesy na lidské tělo, které mohou být škodlivé pro zdraví a jejichž 
hygienický limit stanoví prováděcí právní předpis. Za hluk podle věty první se nepovažuje 
zvuk působený hlasovým projevem fyzické osoby, nejde-li o součást veřejné produkce hudby 
v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním 
prostoru, zvuk z akustického výstražného nebo varovného signálu souvisejícího s 
bezpečnostním opatřením, zvuk působený přelivem povrchové vody přes vodní dílo sloužící 
k nakládání s vodami, zvuk působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou 
lidského života, zdraví nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení 
nebo prováděním bezpečnostní akce nebo mimořádné vojenské akce.) 
Paní vedoucí dále sdělila, že je možné objednat měření u certifikované laboratoře, cena 
takového měření pak bude pravděpodobně v řádu několika desetitisíců a hlavně, nedá se 
žádným způsobem použít v nějakém sporu, protože, jak je výše uvedeno, nejedná se o hluk 
dle zákona a také není možno při měření oddělit úroveň měřené hlasitosti produkce od 
hlasitosti přímých účastníků – návštěvníků akce.  

Rada obce v souladu s ustanovením § 102, odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb. doporučuje 
zastupitelstvu zrušit usnesení č. 15 z 18. zasedání zastupitelstva. 

Návrh usnesení č.14: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 1, zákona            
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ruší svoje usnesení  
č. 15 z 18. zasedání zastupitelstva obce.  

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

13. Navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 

Ředitelka školy dne 17. 6. 2022 požádala o příspěvek na novou interaktivní tabuli. 
V přístavbě školy nad pavilonem MŠ jsou 3 učebny, vybavené vždy školní tabulí (křída 
v kombinaci se stíracími fixy) a interaktivní tabulí. V nejmenší z těchto tříd je klasická školní 
tabule na čelní stěně, ale pro nedostatek prostoru byla interaktivní tabule umístěna na zadní 
stěně třídy a děti se musely při jejím využívání vždy obracet i se židličkami.  Nyní se počet 
žáků zvyšuje a bude potřeba i v této třídě umístit více stolků a židliček a to tak, že už nebude 
možné dodržet povinný odstup od tabulí. V současné době již existují tabule kombinované, 
kdy část plochy je určená pro práci se stíracími fixy a zároveň jako plocha pro interaktivní 
tabuli a část plochy (křídla tabule) jsou pro psaní křídou. Tato úprava by umožnila mít ve 
třídě více dětí a zároveň dodržet i správnou vzdálenost od tabule. Cenový odhad na realizaci 
opatření je 90 000 Kč.  Dle vyjádření ředitelky je po téměř 10 letech provozu promítací lampa 
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na konci životnosti a bylo by potřeba do zařízení investovat i v případě, že by se úprava třídy 
neprovedla. 

Návrh usnesení č: 15: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 12, odst. 2, písm. b) a § 
28, odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. investiční transfer s vypořádáním ve 
výši 90.000 Kč tak, že prostředky budou poskytnuty v měsíci červenci 2022. Transfer je 
zúčtovatelný nejpozději do 30.9.2022, nevyčerpaná část transferu se vrací zřizovateli 
nejpozději do 31.10.2022. 

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

14. Různé 

Dana Šmídová podala zprávu o projektu Auditu Family Friendly Community s tím, že pro 
nezájem ze strany obyvatel se tento projekt pravděpodobně ukončí. Přesto bylo vyplněno 
dostatek dotazníků, ze kterých vzešlo dost podnětů, které by se daly udělat. Mohlo by to být 
takovým zásobníkem pro nové zastupitele nebo jednotlivé komise, čím by se mohli v příštím 
volebním obdobím zabývat. 

Karel Žbánek upozornil na pravděpodobné nepovolené dopravní značení na obecní 
komunikaci u pálenice. Obec toto prověří. 

Martina Zichová vznesla dotaz, jestli se někam posunula realizace dopravního značení na 
křižovatce ulice Ponětovické a U Mlýna. Pan starosta odpověděl, že Dopravní inspektorát 
Policie ČR požaduje odstranění veřejné zeleně ve výhledu do křižovatky, tedy jednak živý 
plot před domem č.p. 113 a jednak lípu před bytovým domem v křižovatce ulic. Budou 
nadále probíhat jednání. 
 
 

 

             Ing. Lubomír Šmíd            Alena Ulbrichová 
                     starosta                                                                    místostarostka 

 

Ověřovatelé zápisu: 

Michael Ulbrich 

 

Anna Chybová 

 

Zapsala: Jaroslava Urbánková 

 

Zápis vyhotoven dne: 22. 6. 2022
 


