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Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice d ne 12.12.2019 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:00 hod. 
 
Přítomni:     
13 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 
  
jako host: členka kontrolního výboru: Zdeňka Matulová, příchod v 19:20 hod. 
 
Předčasný odchod: Dana Šmídová v 19:00 hod. 

Omluveni: Jiří Urbánek, Martina Zichová  

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 2020 
6. Střednědobý výhled rozpočtu 
7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Žádost o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování rozšíření kapacit ZŠ 

Šlapanice a související smlouvy, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích 
10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o nočním klidu 
12. Dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
13. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2020 
14. Různé 
 

 
1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 

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:     13             PROTI:    0           ZDRŽEL SE:   0 
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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 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva kontrolního výboru 
4. Zpráva finančního výboru 
5. Rozpočet obce na rok 2020 
6. Střednědobý výhled rozpočtu 
7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Žádost o poskytnutí investiční dotace na spolufinancování rozšíření kapacit ZŠ 

Šlapanice a související smlouvy, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích 
10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o nočním klidu 
12. Dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice 
13. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2020 
14. Různé 

 
Hlasování: 
PRO:     13             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. 12 a 13/2019,  
projednala a schválila licenční smlouvu pro užití územně analytických podkladů, projednala 
žádost ředitelky o sdělení termínu nápravy závad ve škole dle hygieny, projednala oznámení 
ředitelky o přerušení provozu MŠ a ŠD, schválila dohodu o vytvoření pracovních příležitostí 
s ÚP, doplnila členky kulturní komise, schválila akce ke svátku seniorů, schválila smlouvu na 
realizaci dopravního značení na ulici Uzavřené, schválila dodatek ke smlouvě o 
municipálním úvěru ČMZRB, schválila smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno el. 
přípojky pro bytový dům na Ponětovické ulici, schválila smlouvu darovací o přijetí dešťové 
kanalizace od firmy FINO, projednala žádost o poskytnutí dotace na spolufinancování 
navýšení kapacit ZŠ Šlapanice a související smlouvy, schválila smlouvu o zřízení služebnosti 
na přístup k požární nádrži U Mlýna, schválila smlouvu o zřízení věcného břemen pro E.ON 
na distribuční síť, schválila smlouvu o přijetí dotace z JmK (400 tis. Kč), schválila dar za sběr 
železného šrotu, schválila pronájmy hrobových míst, projednala návrh rozpočtu ZŠ a 
doporučila zastupitelstvu výši příspěvku pro p.o. a závazné ukazatele, projednala žádost 
ředitelky o poskytnutí odměny, stanovila cenu dopravy pro účastníky lyžařského zájezdu, 
projednala návrh rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu obce a s drobnými 
změnami doporučila zastupitelstvu ke schválení, doporučila zastupitelstvu schválit dar pro 
SDH Kobylnice, přijala usnesení k úpravě směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu, 
schválila nájemní smlouvu na sklad a zkušebnu pro hudební skupinu PULS. 
 

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

 
V době, kdy měl být tento bod projednáván, nebyl přítomen zástupce kontrolního výboru, 
proto bylo navrženo, že projednání tohoto bude zařazeno až před nakonec jednání a to před 
bodem 14. Různé. 
 
Hlasování: 
PRO:     13             PROTI:    0           ZDRŽEL SE:   0 
 
 

4. Zpráva finan čního výboru  

 
Předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová uvedla, že se od posledního zasedání 
zastupitelstva finanční výbor sešel jedenkrát. Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtu 
na rok 2020 a doporučuje schválit rozpočet obce na rok 2020 podle zveřejněného návrhu se 
změnami navrženými na schůzi Rady obce Kobylnice o 350.000 Kč na sportovní zařízení 
obce a o 150.000 Kč na sběr a svoz komunálního odpadu. Dále finanční výbor projednal 
střednědobý rozpočtový výhled pro roky 2020 -2022 a doporučuje zastupitelstvu obce jej 
schválit. Finanční výbor projednal plnění rozpočtu obce k 31.10.2019 a vzal jej na vědomí. 
 
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 

 
 
5. Rozpočet obce na rok 2020  

 
Rada obce na své 22. 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.   
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 
2020 (plocha pod kontejnery u hřbitova, roční příspěvek na vybudování cyklostezky, 
příspěvek na zvýšení kapacity ZŠ Šlapanice, PD na 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, nákup pozemků a realizace 
vybavení sběrného dvora). Na schůzi rady byli pozváni i všichni členové zastupitelstva, aby 
se mohli detailně seznámit s návrhem rozpočtu a mohli uplatnit případné podněty. Na 
základě diskuze s paní ředitelkou na 21. schůzi rady byl připraven návrh rozpočtu tak, že 
byla povýšena částka příspěvku na provoz školy a to zejména s ohledem na nutnost řešit 
požadavky hygieny (lehátka a ručníky dětí) a licence k software Microsoft. Zároveň byla 
zařazena do příjmové části rozpočtu položka odvod příspěvkových organizací. Návrh 
rozpočtu je významně deficitní a pro pokrytí tohoto nesouladu je použit zůstatek 
z hospodaření předchozích období.  V diskuzi bylo hledáno vhodné řešení pro případ 
realizace celého záměru nového veřejného osvětlení. V roce 2020 bude s podporou dotace 
programu EFEKT z Ministerstva průmyslu a obchodu na úspory spotřeby elektrické energie 
realizována výměna všech stávajících osvětlovacích bodů za úsporné (technologie LED) a 
pravděpodobně bude možné realizovat některé úseky VO v místech, kde není a nebude 
souběh s pracemi E.Onu při přeložce distribuční sítě do zemních kabelů, ať už k ní dojde 
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kdykoli. Pokud by se přece jen mělo nové VO realizovat v roce 2020 (je to však maximálně 
nepravděpodobné), bude se souhlasem zastupitelstva dojednána smlouva o úvěru 
(pravděpodobně u ČMRZB) na částku, která bude známa z nabídkové ceny dodavatele. Do 
úvah o výdajích rozpočtu může během roku za příznivé situace zasáhnout snaha o úplatné 
nabytí některých strategických pozemků v trati U Váhy. 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. 
Při projednávání na schůzi rady bylo doporučeno ještě na základě čerstvé cenové nabídky 
povýšit náklady na vybavení sběrného dvora na kontejnery o 150 tis. Kč a zařadit částku 350 
tis. Kč na vybudování nové tenisové za workoutovým hřištěm. Rada tuto úpravu doporučila a 
v návrhu usnesení je tato úprava zapracována. 
Rada současně doporučuje zastupitelstvu schválit radě pravomoc provádět rozpočtová 
opatření v plném rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb.  
 
Rozpočet obce na rok 2020 tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 5: 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 2020. 
 
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 2020 takto: 
 
Rozpočet 2020   

PŘÍJMY    

Daňové příjmy   

Para Pol Org Text rozpočet 2020 

  1111   Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin. 3 350 000 

  1112   Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ 70 000 

  1113   Daň z příjmů fyz. osob z kapit.výn. 300 000 

  1121   Daň z příjmů práv. osob 3 040 000 

  1122   Daň z příjmů práv. osob za obec 90 000 

  1211   Daň z přidané hodnoty 7 200 000 

  1334   Odvody za odnětí půdy ze ZPF 10 000 

  1340   Poplatek za komunální odpad 445 000 

  1341   Poplatek ze psů 17 500 

  1343   Poplatek za užívání veř.prostr. 3 000 

  1356   Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 90 000 

  1361   Správní poplatky 7 500 

  1381   Daň z hazardních her 75 000 

  1511   Daň z nemovitostí 916 700 

Daňové příjmy celkem  15 614 700 

 

Přijaté transfery   

Para Pol Org Text rozpočet 2020 

  4111   Přijaté transf. ze všeobec.pokl.spr.-volby 0 

  4112   NI transfer ze SR-souhrnný dot.vztah 253 200 
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  4116   
Ost. př.transfery ze státního rozpočtu-
průtok. 0 

  4122   Přijaté transfery od krajů - z JmK 400 000 

  4216   Ost. př.transfery ze státního rozpočtu 0 

6330 4134   Převody z rozpočtových účtů 100 000 

Přijaté transfery celkem 753 200 

 

Nedaňové    

Para Pol Org Text rozpočet 2020 

2122     Sběr a zpracování druhotných surovin 60 000 

2144     Ostatní služby 6 800 

3113     Základní a mateřská škola 130 100  

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. 65 000  

3412     Sportovní zařízení v majetku obce 18 000  

3421     Využití volného času dětí a mládeže 11 000  

3429     Ost. zájmová činnost a rekreace 120 000  

3632     Pohřebnictví 27 000  

3639     Komunální služby a územní rozvoj 120 400  

3722     Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000  

3723     Sběr a svoz ostatních odpadů 5 000  

3725     Využívání a zneškod. komunál.odpadů 85 000  

3745     Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 000  

6171     Činnost místní správy 6 500  

6310     Příjmy z finančních operací 30 000  

Nedaňové příjmy celkem  697 600  

PŘÍJMY CELKEM  17 065 500  

 

VÝDAJE    

Para Pol Org Text návrh 2020 

2144     Ostatní služby 6 800 

2212     Silnice, místní komunikace 75 000 

2219     Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 301 700 

2221     Provoz veřejné silniční dopravy 20 000 

2292     Provoz veřejné silniční dopravy 180 500 

2321     Odvádění a čištění odpad.vod 165 000 

3113     Základní a mateřská škola 4 998 000 

3314     Činnosti knihovnické 82 900 

3319     Ostatní záležitosti kultury 131 900 

3322     Zachování a obnova kultur. památek 57 500 

3341     Rozhlas a televize 10 000 

3349     Ost. záležitosti sdělovacích prostř. 60 000 

3399     Ost. záležit. kultury,církví a sděl. prostř. 254 500 

3412     Sportovní zařízení v majetku obce 639 500 

3419     Ostatní tělovýchovná činnost 200 000 
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3421     Využití volného času dětí a mládeže 180 000 

3429     Ost. zájmová činnost a rekreace 198 000 

3631     Veřejné osvětlení 2 448 000 

3632     Pohřebnictví 121 300 

3635     Územní plánování 300 000 

3636     Územní rozvoj 25 700 

3639     Komunální služby a územní rozvoj 3 638 600 

3721     Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000 

3722     Sběr a svoz komunálních odpadů 1 877 000 

3723     Sběr a svoz ostatních odpadů 12 000 

3745     Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 416 800 

3799     Ostatní ekologické záležitosti 2 400 

3900     Ost.čin.souvis.se službami pro obyv. 9 500 

5213     Krizová opatření 100 000 

5311     Neinv.transfery obcím 200 000 

5512     Požární ochrana + podpora ZJSDH 167 700 

5519     Požární ochrana ostatní 5 000 

6112     Zastupitelstva obcí 1 195 900 

6115     Volby do zastupitelstev krajů 24 000 

6171     Činnost místní správy 2 344 400 

6310     Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1 500 

6320     Pojištění funkčně nespecifikované 37 000 

6330     Převody vlastním fondům 100 000 

6399     Ostatní finanční operace 90 000 

6402     Finanční vypořádání minulých let 8 000 

6409     Ost.činnosti jinde nezařazené 83 400 

VÝDAJE CELKEM  23 804 500 

    

 REKAPITULACE 

   PŘÍJMY     17 065 500 

   VÝDAJE     23 804 500 

   Splátka úvěru ZŠ         666 700 

   Výdaje včetně splátek úvěru  24 471 200 

   SALDO       7 405 700 

   Použití prostředků předch. období   7 405 700 

   Očekávaný zůstatek k 31.12.2019 13 000 000 

   Očekávaný zůstatek k 31.12.2020   5 594 300 

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

6. Střednědobý výhled rozpo čtu  
 

Spolu s návrhem rozpočtu se předkládá také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 
2022, který následně po schválení rozpočtu zastupitelstvo schvaluje tak, aby respektoval 
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rozpočet roku 2020. 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 2020 až 2022 je do investičních výdajů zahrnut i případný nákup (rozložení splátek 
na tři roky) strategických pozemků v trati U váhy. Z případných dotací výhled započítává 
pouze příspěvek na výkon přenesené působnosti. 
 

  Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice do roku 2022   

Období   rok 2020 rok 2021 rok 2022 

Třída 1 daňové příjmy 15 614 700 16 110 000 16 766 700 

Třída 2 nedaňové příjmy 697 600 700 000 703 000  

Třída 3  kapitálové příjmy 0 2 500 000 0 

  přijaté transfery 753 200 260 200 268 300 

Třída 5 běžné výdaje 12 568 800 11 700 000 11 850 000 

Třída 6 kapitálové výdaje 11 235 700 12 000 000 6 352 400 

Třída 8 financování - splátky úvěrů 666 700 666 700 333 400 

Třída 8 financování - zapojení zůstatku z účtů 7 405 700 4 796 500 797 800 

     
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 2020 až 2022 jsou navrženy jako deficitní a nedostatek prostředků  
je hrazen ze zůstatku na účtech z roku 2019 
  

Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 

Návrh usnesení č. 6: 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 2022. 
 
Hlasování: 
PRO:     13             PROTI:    0           ZDRŽEL SE:   0 
 
 

7. Stanovení závazných ukazatel ů ZŠ a MŠ Kobylnice  

 
Ředitelka školy na výzvu starosty předložila návrh rozpočtu školy na rok 2020 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 1.380.000 Kč 
byl radou obce akceptován a dále se doporučuje zastupitelstvu jej navýšit o 156.000 Kč na 
pokrytí nákladů s obměnou lehátek a úpravy stěn pro pověšení ručníčků pro děti v MŠ a na 
úhradu za licence Microsoft. Ředitelka ZŠ požaduje ještě další prostředky na klimatizaci do 
školní kuchyně, na licence Eset antivirus a na vyřešení rozvodů IT po škole ve výši 120.000 
Kč, tyto výdaje však rada doporučuje řešit až v následujícím roce.  
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Vzhledem k tomu, že podle Zřizovací listiny příspěvková organizace nemá oprávnění 
realizovat investice, je každoročně předepsán odvod odpisů.  Škola odepisuje dle informace 
ředitelky měsíčně a proto celou konečnou výši odpisů (z příspěvku) generuje až v prosinci, 
bude jí tento odvod závazným ukazatelem předepsán až k 11.12.2020. 
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 1.536.000 Kč a odvod odpisů resp. investičního fondu ve výši 140.000 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 153.600 Kč s 
tím, že odvod odpisů bude realizován do 11.12.2020.  
Před tímto zasedáním zastupitelstva ředitelka předložila zřizovateli návrh úpravy odpisového 
plánu na rok 2019 a návrh odpisového plánu na rok 2020. Z těchto podkladů vyplynulo, že 
pro financování rozpočtu škola nepotřebuje v příspěvku od zřizovatele 140 tis. Kč na odpisy, 
ale pouze 110.964 Kč, tedy rozpočtově 111 tis. Kč. Z toho důvodu se snižuje i celkový 
příspěvek škole o 29 tis. Kč, tedy na 1.507.000 Kč. 
 
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2020 před navýšením tvoří přílohu č. 4 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 7: 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 2020 
takto: 

Věcné ukazatele 
Celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního rozpočtu) ve výši 1.507.000 Kč spolu 
s povinností vyřešit beze zbytku závady na lehátcích a na ukládání ručníků v MŠ a pořídit 
potřebné licence Microsoft v souhrnné hodnotě 156.000 Kč, přičemž případný přebytek 
zdrojů na tyto tři individuální úkoly bude odveden zřizovateli do 31.10.2020. 
Časové ukazatele: 
Příspěvek leden – říjen vždy    150.700 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 2020) do 
rozpočtu zřizovatele nejpozději do 11.12.2020. 
 
Hlasování: 
PRO:     13             PROTI:    0           ZDRŽEL SE:   0 
 

 
8. Žádost o poskytnutí investi ční dotace na spolufinancování rozší ření kapacit ZŠ 

Šlapanice a související smlouvy, ve řejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
 

Obec Kobylnice spolu s dalšími obcemi regionu loni vstoupila do smluvních vztahů s městem 
Šlapanice o spolufinancování investičních výdajů při rozšíření kapacit ZŠ Šlapanice a s tím 
spojené smlouvě o vytvoření školského obvodu. V mezidobí došlo k výběrovému řízení a 
zadání stavby za významně vyšší cenu a ta se musí promítnout do smluv, avšak současně 
s tím obce vyjednaly o 40% delší trvání smlouvy o školském obvodu a zároveň rozložení 
plateb ze strany jednotlivých obcí na 7 roků namísto původních 5 let. Dále bylo potřeba 
vyřešit formální vady předchozího komplexu smluv a to dodatky č. 1 ke každé z původních 
smluv (Dohod) a další smlouvou – Veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace (viz přílohy). 
Zejména se prověřovala obava, aby tato nová smlouva formálně neznamenala započtení 
závazku jednotlivých obcí do tzv. dluhové služby, protože některé zúčastněné obce mají 
z MF ČR zákaz dalšího přijímání závazků. Dále se zvažovala forma daru či dotace. Dar by 
byl administrativně významně jednodušší, ale forma dotace dává poskytovateli možnost 
přímé kontroly nad použitím dotačních prostředků, což u daru není možné. 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
 
Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 85, písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje poskytnutí investiční dotace 
Městu Šlapanice pro rozšíření kapacit ZŠ Šlapanice ve výši 13.423.376,74 Kč a schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, Dodatek č. 1 Dohody o vytvoření školského 
obvodu a Dodatek č. 1 Dohody o spolufinancování investičních a neinvestičních nákladů 
Základní školy Šlapanice. 
 
Hlasování: 
PRO:     13             PROTI:    0           ZDRŽEL SE:   0 
 
 

9. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019  o místních poplatcích  
 

Obec upravuje obecně závaznou vyhláškou místní poplatky. Vzhledem k tomu, že došlo 
v důsledku novely zákona o místních poplatcích k úpravě formulací a pojmů a navíc zcela 
vypadne poplatek z ubytování a poplatek ze vstupného, je potřeba schválit celou vyhlášku.  
 
Pro jednání zastupitelstva připravil Michael Ulbrich návrh s formálními úpravami, který mají 
všichni zastupitelé na stole. Jedná se např. o odstranění zkratek v textu, o změnu sazebníku 
z tabulkové podoby na řádkovou a podobně.  
 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místních poplatcích tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 4/2019 o místních poplatcích.  

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

10. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů 

 

Obec upravuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů obecně závaznou vyhláškou. Stanovení 
poplatku je tvořeno dvěma částmi. Jedna je příspěvkem na třídění odpadů v obci a druhá je 
vypočtena jako podíl nákladů za předchozí ucelené účetní období (rok 2018) při likvidaci 
směsného komunálního odpadu oproti počtu obyvatel obce, zvýšenému o počet rekreačních 
objektů a neobsazených bytových jednotek na katastru obce. Tento výpočet se projevuje 
vždy v příloze vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást. 
 
Vzhledem k tomu, že výpočet z přílohy se projevuje i v textu OZVO a dále došlo v důsledku 
novely zákona o místních poplatcích k úpravě formulací a pojmů, je potřeba schválit celou 
vyhlášku.  
 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tvoří přílohu č. 7 
zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
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Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

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

Před projednáváním dalšího bodu odešla Dana Šmídová, 19:00 hod. 

 
 

11. Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 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. Byly 
shromážděny údaje o známých akcích v příštím roce a byly zahrnuty do návrhu obecně 
závazné vyhlášky. 
 
V řádné lhůtě před jednáním zastupitelstva poslal návrh obecně závazné vyhlášky, řešící 
tuto problematiku a dále podmínkách pro pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték, také zastupitel 
Michael Ulbrich.  
 
Podle jednacího řádu zastupitelstva je tento návrh považován za protinávrh a bude 
představen a projednáván současně s návrhem starosty a bude o něm hlasováno jako o 
prvním v pořadí. 
 
Diskuze: V diskuzi bylo vzneseno několik doplňujících dotazů k navrhované vyhlášce od 
pana Ulbricha, na které bylo odpovězeno. Poté proběhlo hlasování 
 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o nočním klidu tvoří přílohu č. 8 zápisu. 

Zdůvodnění návrhu společně s navrženým textem obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
a o podmínkách pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních akcí, včetně tanečních zábav a diskoték tvoří přílohu č. 9 zápisu. 
 
Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 6/2019 o nočním klidu a o podmínkách pro 
pořádání, průběhu a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí, včetně 
tanečních zábav a diskoték. 

Hlasování: 
PRO:     1             PROTI:    6           ZDRŽEL  SE:   5  
 
Usnesení nebylo p řijato. 
 
Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 6/2019 o nočním klidu. 

Hlasování: 
PRO:     11            PROTI:    0           ZDRŽEL  SE:   1  
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12. Dar sboru dobrovolných hasi čů Kobylnice  

 
SDH Kobylnice požádal obec o dar ve výši 50.000,- Kč. Peníze by chtěli použít na: 

- výdaje spojené s pořádáním tradičních Ostatků - úhrada zapůjčení krojů, 
- obnova židlí v klubovně hasičské zbrojnice (je třeba všechny židle nově očalounit, aby 

mohla klubovna hasičské zbrojnice lépe sloužit i veřejnosti při pořádání oslav a rodinných 
setkání), 

- zakoupení stavebního kontejneru, v němž by na hasičském trénovišti (pozemek obce 
vedle fotbalového hřiště) rádi uskladnili překážky a další vybavení, které je vhodné z 
prostor hasičské zbrojnice přemístit, aby zbrojnice mohla lépe sloužit svému účelu), 

- nakoupení sportovního vybavení pro mladé hasiče. 
 
V rozpočtu na rok 2019 je dostatek prostředků pro takovýto dar.  
 
Návrh usnesení č.13: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dar ve výši 
50.000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice. 
 
Hlasování: 
PRO:     12            PROTI:    0           ZDRŽEL  SE:   0  
 
 

13. Harmonogram zasedání zastupitelstva v roce 2020  

Zasedání zastupitelstva se dle zákona musí uskutečnit alespoň jedenkrát za tři měsíce. 
Navrhuje se uspořádat zasedání zastupitelstva v roce 2020 v následujících termínech: 

27. února  
23. dubna 
25. června 
24. září  
10. prosince 
 

Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravděpodobné termíny konání 
zasedání zastupitelstva v roce 2020. 
 
Hlasování: 
PRO:     12            PROTI:    0           ZDRŽEL  SE:   0  
 

 

3. Zpráva kontrolního výboru  

 
Zdenka Matulová v zastoupení předsedkyně kontrolního výboru uvedla, že kontrolní výbor se 
od posledního zasedání zastupitelstva sešel jedenkrát. Kontrolní výbor se zabýval plněním 
úkolů rady a zastupitelstva obce a konstatuje, že neshledal žádných pochybností či 
nesrovnalostí. 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 10 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:     12             PROTI:    0           ZDRŽEL SE:   0 
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14. Různé 

 
Starosta informoval, že ve středu 11.12.2019 byla provedena kontrola ze Státního fondu 
životního prostředí ČR na Sběrný dvůr. 
 
Paní místostarostka informovala zastupitele o průběhu výstavby cyklostezky. 
 

 

 

 

 
       
       Ing. Lubomír Šmíd                                                                 Alena Ulbrichová 
               starosta                                                                            místostarostka 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
Michael Ulbrich 
 
 
 
 
Anna Chybová 
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
Zápis vyhotoven dne: 16.12.2019  


