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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice d ne 18.6.2019 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    19:00 hod. 
Ukončení zasedání:   21:15 hod. 
 
Přítomni:     
14 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Anna Chybová, Petr Florian, 
František Kvasnička, František Pospíšil, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, 
Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Jiří Urbánek, Ladislav Votápek, Martina Zichová, Lukáš 
Žáček  
 
Pozdní příchod: Karel Klaška v 19:06 hod. 

      
Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, účetní obce Ivana Floriánová 

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. Rozpočtová opatření 
6. Závěrečný účet a roční účetní závěrka obce Kobylnice 
7. Závěrečný účet DSO Šlapanicko 
8. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
9. Bezúplatné nabytí pozemku Beneš 
10. Bezúplatné nabytí pozemku ÚZSVM  
11. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
12. Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 

Starosta Ing. Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Starosta prohlásil, že zastupitelstvo 
obce je usnášení schopné. Starosta informoval, 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 
 
Během projednávání bodu dorazil pan Karel Klaška. 
 
b) Schválení programu zasedání zastupitelstva 

Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou s navrženým programem, který 
je uveden na začátku zápisu. V mezidobí požádala ředitelka školy o projednání žádosti o 
navýšení příspěvku pro ZŠ. Rada žádost projednala a předkládá zastupitelstvu, proto se 
navrhuje vložit do programu nový bod č. 12. Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 
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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. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Rozpočtová opatření 
6. Závěrečný účet a roční účetní závěrka obce Kobylnice 
7. Závěrečný účet DSO Šlapanicko 
8. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
9. Bezúplatné nabytí pozemku Beneš 
10. Bezúplatné nabytí pozemku ÚZSVM  
11. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
12. Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 
13. Různé 

 
Hlasování: 
PRO:   15               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 na předchozích 4 schůzích od posledního zasedání 
zastupitelstva provedla rozpočtové opatření č. 5, 6, 7 a 8/2019, schválila občerstvení dětí při 
slavnosti Dne matek a při Dni dětí, schválila přijetí dotací z rozpočtu jihomoravského kraje a 
smlouvy o těchto dotacích, projednala zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce a 
doporučila zastupitelstvu schválení účetní závěrky, vybrala tzv. „létajícího pořizovatele 
územního plánu a zpracovatele územního plánu obce, vyslovila souhlas pro Kobylnické 
impérium s úpravou prostoru ohniště v Hloušku, schválila umístění volebních materiálů za 
úplatu. Rada dále projednala oznámení o provozu ZŠ a MŠ o prázdninách a schválila 
odměnu ředitelce školy, projednala nabídku na opravu veřejného osvětlení na hřbitově a 
schválila krátkodobý pronájem výletiště u sokolovny (B-crew a Zlaťanka) a návrh úprav 
objektů na hřbitově. Rada schválila vyřazení majetku – odstraněné dřevěné herní prvky 
z parku před sokolovnou. Rada dále schválila dar do humanitární sbírky pro rodinu tragicky 
zahynulého místostarosty obce Dražůvky, schválila zadání opravy silniční vpusti dešťové 
kanalizace na ulici Táborské a projednala stížnost obyvatel ulice Táborské na obsazenost 
parkoviště. Rada projednala roční účetní závěrky obce a svazků obcí, projednala bezúplatný 
převod pozemků od pana Beneše a od ÚZSVM a doporučila zastupitelstvu jejich schválení a 
schválení smluv a dále projednala návrh OZVO o nočním klidu. 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:   15               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 2018. Při přezkoumání audit zjistil „méně závažné 
chyby a nedostatky“, které spočívaly v tom, že po schválení dotace ve prospěch TJ SOKOL 
zastupitelstvem došlo k následnému schválení smlouvy pouze v radě obce a dále, že tato 
smlouva byla opožděně zveřejněna na úřední desce. Finanční výbor doporučuje 
zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet obce za rok 2018 a to s výhradou a doporučuje 
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schválit roční účetní závěrku obce. Dále se zabýval kontrolou pokladny, která proběhla 
v pořádku. 
 
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:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
 

4. Zpráva kontrolního výboru  

Zprávu kontrolního výboru přednesla Martina Zichová.  
Uvedla, že kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva sešel jedenkrát. 
Kontrolní výbor se zabýval plněním úkolů rady a zastupitelstva obce.  
Byl vznesen dotaz, zda dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě se společností VIVO CONNECTION spol. s r.o. na uložení optokabelu ze 
dne 4.4.2019 je sjednán za odměnu za zřízení tohoto práva či bezúplatně. Starosta 
odpověděl, že za úplatu. 
Dále kontrolní výbor dává na zvážení radě obce, aby v případě, že se do výběrového řízení 
na veřejnou zakázku přihlásí pouze jeden uchazeč, bylo výběrové řízení ještě aspoň jednou 
zopakováno. 
 
Zápis ze schůze kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 

 
Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 

 
 
5. Rozpočtová opat ření 

Rozpočtové č. 5 opatření spočívá posílení rozpočtu na údržbu veřejné zeleně – ořez stromů, 
posílení zdrojů na nákup materiálu na lavičky. Posílení prostředků na členský poplatek SMO 
ČR, vyúčtování dotačních prostředků tzv. průtokové dotace ZŠ z roku 2017 a posílení 
prostředků na dotační pokrytí nestátních neziskových organizací v sociálních službách. 
Rozpočtové opatření číslo 6 spočívá v posílení rozpočtu na příjmy a výdaje v souvislosti 
s volbami do EP a posílení příjmů za vepřové hody a cvičení s dětmi. 
 
Rozpočtové opatření č. 7 spočívá v zařazení nákladů na workoutové hřiště do rozpočtu 
(původně se počítalo s realizací v minulém roce), posílení prostředků na kompletní výměnu 
herních prvků na výletišti o 35 tis. Kč a o účetní operaci spočívající v zařazení 100 Kč 
k dotaci pro TJ Sokol. TJ obdržela z původně plánovaných 200 tis. Kč dvě dotace, v součtu 
přesně ve výši 200 tis. Kč, rozpočet však zaokrouhluje vždy na celé stokoruny nahoru a 
proto zařazených 100 Kč pokrývá pouze efekt zaokrouhlování. 
 
Rozpočtové opatření č. 8 spočívá v posílení prostředků na urbanistickou studii úprav na 
hřbitově, v převodu prostředků ze zpevněných ploch pod kontejnery na stavbu dlážděného 
nájezdu k taneční ploše v parku u sokolovny a v přijetí dotace na úpravy knihovny a v jejím 
použití na zakoupení nových regálů. 
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí provedená 
rozpočtová opatření č. 5/2019, 6/2019, 7/2019 a 8/2019. 
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Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
 
 

6. Závěrečný účet a roční účetní závěrka 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 „nezjistili žádnou skutečnost, která by 
vedla k přesvědčení, že přezkoumané hospodaření není ve všech významných ohledech 
v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření“. Při přezkoumání audit zjistil „méně závažné 
chyby a nedostatky“, které spočívaly v tom, že po schválení dotace ve prospěch TJ SOKOL 
zastupitelstvem došlo k následnému schválení smlouvy pouze v radě obce a dále, že tato 
smlouva byla opožděně zveřejněna na úřední desce. Projednání závěrečného účtu se dle 
§17 odst. (7) zák.č. 250/2000 Sb. v takovém případě uzavírá vyjádřením souhlasu s 
výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření 
potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.  
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            17,072.600,94 Kč         

Výdaje           20,916.129,55 Kč        

Financování                                3,843.528,61 Kč  
 

Výkaz zisku a ztráty:   Výnosy         17,027.732,78 Kč 

     Náklady                           16,584.999,40 Kč 

     Výsledek hospodaření                      548.053,38 Kč 

     Výsledek po zdanění                        442.733,38 Kč 

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 a nyní také 
o usnesení finančního výboru. 
 
Závěrečný účet tvoří přílohu č. 4 zápisu 
Účetní závěrka obce tvoří přílohu č. 5 zápisu 
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Návrh na usnesení č. 7: 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 2018 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 
2018 a to s výhradou. Zároveň stanovuje jako nápravné opatření důslednou kontrolu 
příslušnosti schvalování dotačních smluv k určitému orgánu obce a dále důslednou kontrolu 
včasného zveřejnění těchto smluv na úřední desce. 
 
Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce jako schvalující orgán na základě předložených 
pokladů 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 
2018. 

Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
 
   

7. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí 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 30.5.2019. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán 
obecně závaznými normami) a jsou zveřejněny na internetu:  
https://www.dsoslapanicko.cz/slozka/2018/ 

 
Příjmy celkem 6.977 tis. Kč, výdaje celkem 2.764 tis. Kč, výsledek hospodaření 4.213 tis. Kč.  
 
Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený závěrečný 
účet Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko. 
 
Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
8. Závěrečný účet Svazku obcí 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 bude schválen na 
valné hromadě 18.6.2019. Podkladové materiály jsou velmi rozsáhlé (jejich obsah je dán 
obecně závaznými normami) a jsou zveřejněny na internetu: 
http://www.kobylnice.cz/index.php?&desktop_back=uredni_deska&action_back=&id_back=&
desktop=uredni_deska&action=view&id=830 
 
Příjmy celkem 37.674 tis. Kč, výdaje celkem 30.587 tis. Kč, výsledek hospodaření 7.087 tis. 
Kč.  
 
Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí schválený 
závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. 
Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
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9. Bezúplatné nabytí pozemku Beneš  

V souvislosti s jednáními o možnosti zastavění polní trati U váhy se investor, který 
k výstavbě hodlá využít pozemky pana Aloise Beneše, rozhodl darovat obci pozemek p. č. 
677/10, který přiléhá ke komunikaci ulice U Řempa a v budoucnu bude tvořit povinný veřejný 
prostor k zamýšlené zástavbě. K tomuto darování pozemku byl vytvořen geometrický plán, 
který upřesňuje vznik tohoto pozemku ze dvou částí. V mezidobí od rozeslání podkladů již 
došlo k zápisu pozemků dle geometrického plánu, takže nyní už se jedná pouze o pozemek 
p. č. 677/10 o výměře 186 m2.  
 
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 6 zápisu 
 
Návrh na usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p. č. 677/10 
o výměře 186 m2 od pana Aloise Beneše, Pratecká 125, Kobylnice a schvaluje smlouvu o 
bezúplatném nabytí tohoto pozemku. 
 
Hlasování: 
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 

 
 

10. Bezúplatné nabytí pozemku ÚZSVM  

Obec se dlouhodobě snaží získat od státu (ÚZSVM) pozemky, které reálně v terénu jsou 
veřejným prostranstvím, resp. veřejně přístupnou účelovou komunikací. V současné době se 
jedná o pozemky parc.č. 735/2 a 742/1, které jsou v KN vedeny jako vodní plocha – vodní 
tok. Pozemek 735/2 je bývalý náhon od splavu v Kobylnicích směrem k sokolnickému mlýnu, 
který v současném rozsahu pozemku je vně obrysu a oplocení Bažantnice a pozemek 742/1 
je zřejmě pozůstatek po odvodňovacím kanálu na hranicích katastru s obcí Sokolnice. Oba 
tyto pozemky budou sloužit jako pomocné silniční pozemky okolo budoucí cyklostezky.  
 
Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 7 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č.12: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85   písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje bezúplatné nabytí pozemku 
parc.č. 735/2 o výměře 878 m2 a pozemku parc.č. 742/1 o výměře 202 m2 od ÚZSVM ČR a 
schvaluje smlouvu o bezúplatném nabytí těchto pozemků. 
 
Hlasování:  
PRO:   15               PROTI:   0               ZDRŽEL SE:  0 
 

 
11. Obecně závazná vyhláška o no čním klidu  

 
Zastupitelstvo obce na svém dubnovém zasedání schválilo OZVO č. 2/2019 o nočním klidu. 
V této vyhlášce byly uvedeny všechny akce, které by mohly ohrozit dodržování nočního 
klidu, jejichž termíny byly známy. Od poslední úpravy této OZVO obec obdržela dvě žádosti 
o úpravu vyhlášky. První žádost podala paní Kristina Stoner, která hodlá uspořádat oslavu 
svých narozenin v sobotu 24.8.2019 s tím, že akce skončí ve 24:00 hod. Jedná se o cca 60 
pozvaných hostů a zpěváka s klávesami. Park nebude pro veřejnost uzavřen. 
Druhou žádost podalo Kobylnické impérium, které hodlá uspořádat „petangový turnaj“ a to 
v sobotu 21.9.2019.  
 
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu tvoří přílohu č. 8 zápisu. 
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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. 3/2019 o nočním klidu. 

Hlasování:  
PRO:   13               PROTI:   1               ZDRŽEL SE:  1 
 
 

12. Navýšení p říspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o.  

Rada projednala žádost ředitelky o navýšení příspěvku o 50 tis. Kč na pořízení nábytku pro 
PC – notebooky, o 75.000 Kč na pořízení 47 ks dětských lehátek a 94 ks prostěradel, a dále 
o odměnu. Z ústního vyjádření ředitelky vyznělo, že požadovaný nábytek je již objednán a že 
příspěvek by proto bylo vhodné navýšit co nejdříve. Na základě těchto informací rada obce 
přijala usnesení: Rada obce konstatuje, že je naprosto nevhodné a do budoucna 
nepřípustné, aby ředitelka příspěvkové organizace objednávala služby nebo zboží dříve, než 
má prostředky na takový nákup kryté rozpočtem organizace.  Rada obce v souladu s 
ustanovením § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. jednorázově a mimořádně doporučuje 
zastupitelstvu zvýšit příspěvek pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. o 50.000 Kč.  

Dne 18.6. ředitelka vyjasnila své předchozí vyjádření v tom smyslu, že nemá objednaný 
nábytek, ale pouze poptánu cenu, která by měla být známá v pátek 21.6. Vzhledem k této 
informaci může zastupitelstvo buď s přidělením prostředků vyčkat nebo schválit příspěvek 
jako zúčtovatelný a vratný.  
 
Vzhledem k výši dalšího požadavku ředitelky na pořízení lehátek a prostěradel rada prozatím 
navýšení příspěvku nenavrhuje s tím, že o financování nákupu je možno uvažovat až 
z příštího rozpočtu školy. 
 
Diskuze: 
V rámci projednávání tohoto bodu proběhla rozsáhlá diskuze. Výstupy z diskuse sdělí 
starosta ředitelce formou dopisu, ve kterém jí sdělí požadavek na obdobně systémové řešení 
každého problému, který je potřeba řešit (v současné době např. lehátka do MŠ). 
 
Návrh na usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 12 zák.č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků v platném znění 
schvaluje navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice o 50.000 Kč s tím, že tato částka je určena 
na nákup nábytku pro užívání výpočetní techniky (notebooků), je zúčtovatelná a přebytek je 
vratný nejpozději do 15.12.2019 
 
Hlasování:  
PRO: 0                 PROTI:  14                  ZDRŽEL SE:  1 

Usnesení nebylo p řijato. 

Návrh na usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Kobylnice požaduje po ředitelce ZŠ a MŠ 
Kobylnice předložení koncepčního řešení IT v areálu školy a to minimálně ve dvou 
variantách s uvedením ceny, výhod a nevýhod předložených řešení a to v komplexním 
posouzení s ohledem na všechny aspekty řešení (kabeláž oproti WiFi, pořízení a likvidace 
nábytku, uspořádání nábytku ve třídě, ergonomii sezení žáků zády ke katedře, resp. 
interaktivní tabuli, možnost využívání notebooků jako přenosné výpočetní techniky na jiném 
pracovišti ve škole apod.). 

 
Hlasování:  
PRO: 14                PROTI:  0                  ZDRŽEL SE:  1 
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13. Různé 

Starosta podal informace o probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele stavby Rozšíření 
kapacity ZŠ Šlapanice. Vznikající některé komplikace (prodlužování termínu pro podání 
nabídky pro vysoký počet doplňujících dotazů a vyšší cena dle kontrolního rozpočtu 
prováděcí dokumentace oproti původní studii). Spádové obce budou trvat na dodržení 
smlouvy o školském obvodu. 
 
Dále starosta sdělil, že v den konání tohoto zastupitelstva vypršela lhůta pro případné 
námitky proti výběru zhotovitele cyklostezek a žádná námitka zatím nebyla doručena. Je 
třeba ještě vyčkat možnosti doručení námitky poštou, pokud nebude doručena, přistoupí se 
k podpisu smlouvy. 
 
Byl podán podnět na ředitelku školy, aby v budoucnu byli rodiče (veřejnost) lépe informováni 
(např. kritéria pro přijímání do předškolního vzdělávání byla zveřejněna pouze na nástěnce 
v mateřské škole), a to tak, aby se s obdobnými informacemi mohla veřejnost seznámit i 
mimo provozní dobu školy, např. způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
 
Byl podán podnět, aby vozidla zaměstnanců zhotovitele stavby sběrného dvora využívali pro 
parkování parkoviště u bytovek. 
 
Michael Ulbrich podal informaci o projektu Kobylnického impéria na úpravy v Hloušku, 
s jehož realizací již dříve vyslovila rada obce souhlas. Tento projekt byl podpořen Nadací Via 
v programu Živá komunita a to částkou 25.000 Kč. Součástí projektu by mělo být vybudování 
nových laviček a stolů a vysázení dalších stromů a keřů v okolí ohniště. Součástí projektu je 
také snaha o zapojení co největšího počtu lidí do jeho přípravy a realizace. K tomuto 
zapojení vyzval i členy zastupitelstva obce. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Alena Ulbrichová 
                   starosta                                                                                místostarostka 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Michael Ulbrich 
 
 
Anna Chybová 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
 
Zápis vyhotoven dne: 21.6.2019  


