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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce 
Kobylnice 
Termín konání: 8. 12. 2022 
Místo konání: Obecní úřad Kobylnice, Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice 
Čas: 18:00 – 19:45 hodin 
Přítomní členové zastupitelstva obce: Stanislav Dolanský, Michael Konečný, František 
Kvasnička, Jan Pastyřík, Petr Peško, Rudolf Prus, Dana Šmídová, Pavel Šťastný, Michael 
Ulbrich, Alena Ulbrichová, Martina Zichová, Martina Zlatníková 
Pozdní příchod člena zastupitelstva obce: Ladislav Votápek v 18:10 hodin 
Omluvení členové zastupitelstva obce: Jiří Pecl, Lubomír Šmíd 
 
Schválený program zasedání: 

1. Informace o činnosti rady obce 
2. Informace o činnosti finančního výboru 
3. Informace o činnosti kontrolního výboru 
4. Rozpočet obce Kobylnice na rok 2023 
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 2024-2028 
6. Pravomoc provádět rozpočtová opatření 
7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby 
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
10. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
11. Informace o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce v roce 

2023 
12. Různé 
 

Přílohy zápisu: 

příloha č. 1 – Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice 

příloha č. 2 – Prezenční listina 

příloha č. 3 – Zápis finančního výboru [k bodu č. 2] 

příloha č. 4 – Rozpočet obce Kobylnice na rok 2023 [k bodu č. 4] 

příloha č. 5 – Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 2024-2028 [k bodu 
č. 5] 

příloha č. 6 – Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, p.o. na rok 2023 [k bodu č. 7] 

příloha č. 7 – Žádost Základní školy a Mateřské školy, p.o.  [k bodu č. 7] 

příloha č. 8 – Informace pro občany o terénní pečovatelské službě Šlapanice [k bodu č. 8] 

příloha č. 9 – Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby [k bodu č. 8] 

příloha č. 10 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství [k bodu č. 9] 
 
příloha č. 11 – Obecně závazná vyhláška č. 4/2022 o nočním klidu [k bodu č. 10] 
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Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta v 18:00 hodin.  

Zasedání bylo svoláno ve středu 30. listopadu 2022. Podklady byly rozeslány a zveřejněny 
ve čtvrtek 1. prosince 2022. Zasedání zastupitelstva obce tedy bylo řádně svoláno 
a vyhlášeno, a to jak v souladu se zákonem o obcích, tak s jednacím řádem. Pozvánka tvoří 
přílohu č. 1 zápisu. 

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl pořízen a ověřen ve lhůtě stanovené 
zákonem o obcích a je zveřejněn na internetových stránkách obce. Námitka proti němu 
nebyla podána. 

Přítomno je 12 členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo obce je tak usnášeníschopné. 
Prezenční listina tvoří přílohu č. 2 zápisu. 

Zapisovatelkou starosta jmenoval paní Jaroslavu Urbánkovou.  

Ověřovateli zápisu byli navrženi paní Martina Zichová a pan František Kvasnička. 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu paní Martinu Zichovou a pana 
Františka Kvasničku. 

Výsledek hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 1. 

 
Schválení programu zasedání zastupitelstva: 
 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje program zasedání: 

1. Informace o činnosti rady obce 
2. Informace o činnosti finančního výboru 
3. Informace o činnosti kontrolního výboru 
4. Rozpočet obce Kobylnice na rok 2023 
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 2024-2028 
6. Pravomoc provádět rozpočtová opatření 
7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
8. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby 
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 
10. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 
11. Informace o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce v roce 2023 
12. Různé 
 
Výsledek hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 2. 

1. Informace o činnosti rady obce 

Starosta informoval zastupitelstvo obce, že od ustavujícího zasedání zastupitelstva obce se 
rada obce sešla prozatím na 4 schůzích a řešila zejména následující podstatnější záležitosti: 

Informace o plnění rozpočtu k 30. 9. 2022  
Za třetí čtvrtletí roku jsou daňové příjmy plněny na 83 %. Spolu s dalšími příjmy obce jsou 
pak celkové příjmy plněny na 92 % plánovaného rozpočtu. Běžné výdaje jsou plněny na 
55 % a investiční výdaje na 34 % z plánovaných původně rozpočtovaných výdajů. Dále obec 
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také odúčtovala bezmála 11,5 mil. Kč na bankovních účtech ve Sberbance a tyto prostředky 
eviduje vůči Sberbance v rámci insolvenčního řízení jako pohledávku. 

Harmonogram sestavování rozpočtu 
Rada obce sestavila harmonogram projednávání návrhu rozpočtu obce na příští rok. 
I v návaznosti na tento harmonogram byli občané vyzváni, aby se do sestavování rozpočtu 
zapojili a předložili své návrhy. Ty následně rada obce projednala a řada z nich byla do 
návrhu rozpočtu zakomponována. Konečné schvalování rozpočtu proběhlo 8. prosince na 
zasedání zastupitelstva obce. 

Zřízení komisí rady obce 
Obdobně jako v minulém volebním období byli i v tomto zřízeny kulturní komise 
(předsedkyně Dana Šmídová), komise pro děti a mládež (předsedkyně Dana Dostalíková), 
sportovní komise (předseda Jiří Urbánek) a komise životního prostředí (předsedkyně Alena 
Ulbrichová). Dále také byla zřízena mediální komise, která nahradila tehdejší komisi pro 
Kobylnické listy, a komise historická a letopisecká, která bude mít oproti komisi v minulém 
volebním období rozšířenou agendu kromě spolupráce při psaní kroniky i o vlastní činnost při 
zpracovávání materiálů o historii obce. Vedením obou dvou těchto komisí je pověřen 
starosta obce. Dále byla také nově zřízena komise pro rozvoj obce, jejíž agendou bude 
projednávat větší investiční záměry jak obce, tak i dalších osob. Dovolba členů komise 
proběhne na schůzi rady obce dne 15. 12. 2022. 

Dar Domovu pro seniory Sokolnice 
Obec poskytla dar ve výši 15.000 Kč Domovu pro seniory Sokolnice na aktivizační činnosti 
pro jejich klienty, a to např. na různá hudební vystoupení, přednáškové akce, setkávání 
seniorů a dětí z okolních škol nebo sportovní a společenské akce. 

Povodňová komise 
V návaznosti na změnu ve vedení obce bylo potřeba změnit i složení povodňové komise. 
Členy byli zvoleni všichni současní členové rady obce, předsedou je z titulu své funkce 
starosta obce.  

Nové podium v parku u sokolovny 
Rada obce už na začátku roku projednávala projekt úprav v parku před sokolovnou 
a schválila tehdy zadání prací na projektové dokumentaci na nové podium. Ta je v tuto chvíli 
hotové a v příštím roce by obec teoreticky mohla přistoupit k realizaci.  

Změna smlouvy s AVE CZ odpadové hospodářství 
Ze strany naší svozové firmy došlo k rozšíření smlouvy o další kontejnery na tříděný odpad 
(plasty) a nově také i o kontejner na novém sběrném místě za hřbitovem. Také došlo již 
v průběhu roku ke zvýšení ceny za dopravu a od nového roku také ceny za občana, kterou 
obec ročně platí.  

Mobilní rozhlas 
Obec již několik let využívá aplikaci mobilní rozhlas, v rámci které jsou občanům rozesílány 
kromě informací z hlášení i zprávy o plánovaných akcích a dalších informacích. Obci byl 
předložen návrh smlouvy na prodloužení licence, který byl radou obce schválen. 

Dotace od Národní sportovní agentury 
Obec v srpnu 2021 požádala Národní sportovní agenturu o dotaci na 80 % způsobilých 
výdajů na rekonstrukci víceúčelového hřiště. Ze strany Národní sportovní agentury bylo 
sděleno, že žádost o dotaci byla schválena a pro rozhodnutí o poskytnutí dotace je potřeba 
ještě doložit některé další skutečnosti. Po jejich splnění by mohlo být rozhodnutí o poskytnutí 
dotace ve výši přibližně 664 tis. Kč. vydáno. 

Rozpočtové opatření č. 9 a 10 
Rada obce provedla rozpočtová opatření č. 9 a 10. 
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Změna ceníku sběrného dvora 
Obec doposud vybírala na sběrném dvoře od občanů 30 Kč za kolečko zeminy, kamení či 
suti. Po propočítání nákladů obce na likvidaci těchto odpadů bylo zjištěno, že náklady obce 
jsou výrazně vyšší, než je vybíraná cena. Z tohoto důvodu rada obce schválila zvýšení ceny 
za kolečko na částku 60 Kč. I ta nicméně plně nepokryje náklady s odvozem. 

Schůzka organizátorů akcí a příprava obecního kalendáře 
V listopadu proběhla schůzka organizátorů akcí (obec, předsedové komisí, předsedové 
spolků a zástupci dalších organizací). Předmětem schůzky bylo projednání plánu akcí na rok 
2023 a společná koordinace a případná spolupráce při organizaci jednotlivých aktivit. 
Zjištěné předpokládané termíny jednotlivých akcí byly dále použity do připravovaného 
obecního stolního kalendáře na rok 2023. 

Ceník inzerce v Kobylnických listech 
Byl schválen nový ceník inzerce v Kobylnických listech. Nově je cena stanovena na částku 
500 Kč za ½ stránky a 250 Kč za ¼ stránky. 

Smlouva na údržbu místních komunikací 
Obec má zajištěnou na základě smlouvy zimní údržbě místních komunikací (silnic) ve 
vlastnictví obce Kobylnice, a to pluhováním. Pro následující období byla schválena nová 
smlouvy o dílu za hodinovou sazbu 1.000 Kč. 

Nařízení obce o zimním plánu údržby 
Obec formou nařízení obce stanovuje lhůty, do kdy mám obec odstranit sníh na chodnících 
a místních komunikacích ve vlastnictví obce. Zároveň obec v nařízení stanovuje cyklostezky 
a chodník v parčíku u parkoviště na ulici Táborské jako úseky, které se v době sněžení 
neudržují.  

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko 
Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko. Místopředsedou svazku 
zůstává jako doposud místostarosta obce Lubomír Šmíd.  

Žádost o výpůjčku víceúčelového hřiště pro Dětskou skupinu veselá školička Zuzanka 
Rada obce schválila smlouvu o využívání víceúčelového hřiště pro dětskou skupinu. 
Smlouvu ale nakonec dětská skupina asi nebude potřeba využít, a proto nebude ani 
podepsána.  

Investiční projekt v lokalitě U Váhy 
rada obce projednávala investiční záměr na výstavbu nových rodinných domů v lokalitě 
U Váhy.  

Změna poskytovatele mobilních a internetových služeb 
Rada obce schválila změnu poskytovatele mobilních služeb a internetových služeb pro 
knihovnu a obecní úřad. 
 
Diskuze: 
Karel Žbánek vznesl dotaz, proč obec v rámci insolvenčního řízení Sberbank CZ podala 
odvolání proti volbě věřitelského výboru. 

Starosta odpověděl, že dne 6. 10. 2022 se konala schůze věřitelů, na které proběhla volba 
věřitelského výboru. Počet členů věřitelského výboru byl stanoven na 3 a jeho členy byli 
zvoleni Česká národní banka, Garanční systém finančního trhu a ještě jedna další firma. Ta 
nicméně svoji pohledávku následně prodala, a proto se do věřitelského výboru nakonec 
dostala tato firma. Přibližně 20 obcí včetně té naší je společně zastupováno jednou 
advokátní kanceláří. Zejména s ohledem na to, že byl zvolen pouze tříčlenný věřitelský výbor 
(nejmenší možný počet) a samosprávy v něm tak nemají žádné zastoupení, podaly obce 
návrh na zrušení těchto usnesení. Soud na místě tento návrh zamítl a proti tomuto usnesení 
Městského soudu v Praze je tedy podáno odvolání. Ohledně konkrétních důvodů podání 
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odvolání se starosta obce odkázal na podrobné odůvodnění obsažené v samotném odvolání, 
které je dostupné v insolvenčním rejstříku. 

 
Před projednáváním dalšího bodu se dostavil člen zastupitelstva Ladislav Votápek (18:10 
hod.) 

2. Informace o činnosti finančního výboru 

Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně Dana Šmídová. Finanční výbor se sešel 
jedenkrát a zabýval se plněním rozpočtu k 31.10.2022, návrhem rozpočtu obce Kobylnice na 
rok 2023 a návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce Kobylnice na období 2024 – 
2028. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu schválit navržený rozpočet obce na rok 
2023. Dále se finanční výbor seznámil se střednědobým výhledem a pro rok 2025 
doporučuje při realizaci zpevněné cesty u potoka kolem víceúčelového hřiště koordinovat 
s plánovaným projektem obnovy sokolovny. Dále doporučuje zvážit zpevnění cesty kolem 
zahrádek za bytovkami v ulici Sokolnické do ulice Za Vodárnou. Finanční výbor doporučuje 
zastupitelstvu schválit navržený střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 
2024 – 2028. 

Zápis finančního výboru tvoří přílohu č. 3 zápisu. 

3. Informace o činnosti kontrolního výboru 

Předsedkyně Martina Zichová konstatovala, že se výbor nesešel. 

4. Rozpočet obce Kobylnice na rok 2023 

Schvalování rozpočtu obce je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva obce dle § 84 odst. 2 
písm. b) zákona o obcích. Návrh rozpočtu byl sestaven na základě předpokládaných příjmů 
a očekávaných běžných a investičních výdajů v následujícím roce. Kromě běžných výdajů je 
v návrhu rozpočtu počítáno s následujícími kapitálovými výdaji (investicemi): 

§ 2212 Silnice – projektová dokumentace na opravu komunikace na ulici U Řempa 
(plánované výdaje 210.000 Kč). 

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací – studie lávky přes potok pro cyklisty 
a pěší pro přejezd mezi cyklostezkami u Hloušku, projektová dokumentace na opravy 
chodníků (plánované výdaje 800.000 Kč).  

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – nový přístřešek na autobusové zastávce 
Kobylnice, hřbitov ve směru do obce (plánované výdaje 180.000 Kč).  

§ 3113 Základní školy – projektová dokumentace na rozšíření mateřské školy (plánované 
výdaje 2.000.000 Kč). 

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost – investiční dotace na studii opravy fotbalového 
hřiště (plánované výdaje 100.000 Kč). 

§ 3632 Pohřebnictví – cesta u nových hrobových míst v pravé části hřbitova (plánované 
výdaje 300.000 Kč). 

§ 3635 Územní plánování – nový územní plán (plánované výdaje 450.000 Kč). 
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§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené – nové podium v parku, 
projektová dokumentace na multifunkční objekt v parku, nákup pozemků (plánované výdaje 
3.750.000 Kč).  

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – úpravy prostoru u obecní lípy, nákup 
traktůrku na sečení (plánované výdaje 550.000 Kč). 

§ 6171 Činnost místní správy – projektová dokumentace na nový obecní úřad (plánované 
výdaje 400.000 Kč). 

Příjmy celkem 21.812.900 Kč, výdaje celkem 24.625.100 Kč 

Deficit rozpočtu ve výši 2.812.200 Kč se navrhuje pokrýt kladnými zůstatky na účtech obce. 

Oproti rozpočtu, který byl zveřejněn, je předložen rozpočet ke schválení, který je změněn, 
a to pouze u položky 3113 Základní školy. Navýšení je celkem o 50.000 Kč. 20.000 Kč na 
dary pro děti (mikulášská nadílka, Den dětí, rozloučení s žáky 5. třídy) a 30.000 Kč na pokrytí 
nákladů spojených se zvýšením nájmu sokolovny pro výuku tělesné výchovy. 

Rozpočet obce tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje rozpočet obce Kobylnice na rok 
2023. Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje jako závazný ukazatel, jímž se má v roce 
2023 povinně řídit Rada obce Kobylnice jako výkonný orgán obce při hospodaření podle 
rozpočtu, v rámci daňových příjmů a přijatých transferů jednotlivé položky a v rámci ostatních 
příjmů a v rámci výdajů jednotlivé paragrafy dle platné rozpočtové skladby.  

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 3. 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylnice na období 2024 – 2028 

Dle § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, se finanční hospodaření obce řídí jejím ročním rozpočtem 
a střednědobým výhledem rozpočtu. 

Střednědobý výhled rozpočtu je dle § 3 zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů nástrojem obce sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jejího 
hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků 
zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. 
Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, 
o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 
realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření 
obce po celou dobu trvání závazku. 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obsahuje předpokládanou výši příjmů a výdajů obce 
v následujících 5 letech po roce, na který se sestavuje rozpočet obce. Zároveň je stanovena 
orientační výše možných kapitálových výdajů obce v jednotlivých letech. V této souvislosti 
pak obec může s touto částkou kalkulovat na své plánované záměry, které jsou v tomto 
střednědobém výhledu rozpočtu rovněž popsány. 

Oproti zveřejněného návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, je ke schválení předložen 
střednědobý výhled rozpočtu, který je změněn právě o těch 50.000 Kč, kterými byl rozpočet 
navýšen u položky 3113 Základní školy.  

Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 
Kobylnice na období 2024-2028. 

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 4. 

6. Pravomoc provádět rozpočtová opatření 

Zastupitelstvu obce je dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno schvalovat rozpočet obce. V návaznosti 
na toto ustanovení je pak logicky také oprávněno schvalovat i jeho změny, a to 
prostřednictvím rozpočtových opatřeních. Rada obce, jako výkonný orgán obce, pak dle 
§ 102 odst. 2 písm. a) zákona o obcích zabezpečuje hospodaření obce dle schváleného 
rozpočtu a provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 
Zastupitelstvo obce tedy může zcela nebo z části svoji pravomoc provádět rozpočtová 
opatření svěřit radě obce. V návaznosti na dosavadní praxi se zastupitelstvu obce navrhuje 
svěřit radě obce pravomoc provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu vyplývajícím 
z § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Diskuze: 
Karel Žbánek vznesl připomínku k rozsahu svěřené pravomoci radě obce provádět 
rozpočtová opatření. Dle jeho názoru, který opírá o příručku pro seminář Zastupitel v kurzu, 
není možné radě obce svěřit tuto pravomoc v plném rozsahu. 

Starosta odpověděl, že stávající postup se v obci uplatňuje již několik let a nikdy nebyl 
auditory rozporován. Obdobně pak postupuje i řada obcí nejen v našem okolí. Právní názor 
uvedený ve zmíněném dokumentu se neopírá o žádná výslovná ustanovení zákona a je 
spíše názorem autora, jak by dle jeho pohledu měly obce postupovat. Z tohoto důvodu 
starosta navrhnul postupovat dle stávající praxe.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice svěřuje Radě obce Kobylnice pravomoc 
provádět rozpočtová opatření v plném rozsahu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to bez omezení délky trvání 
tohoto usnesení. 

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 5. 

7. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 

Školský zákon stanovuje, že obec zajišťuje výdaje škol, které zřizuje, s výjimkou výdajů 
hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu a z jiných zdrojů. Paní ředitelka ZŠ 
a MŠ Kobylnice předložila obci návrh rozpočtu školy na rok 2023, a to v rozlišení části kryté 
z přídělu zřizovatele, v části kryté z předpokládaných vlastních zdrojů a v části kryté ze 
státního rozpočtu. Celkový požadovaný příděl zřizovatele je ve výši 1.770.000 Kč. Návrh 
rozpočtu školy tvoří přílohu č. 6 zápisu.  

Oproti předchozímu roku dochází u příspěvku zřizovatele zejména k navýšení částky na 
platy, a to na plat školní psycholožky, která byla doposud placena z přidělené dotace. Tato 
dotace končí ke konci roku 2022. Dále také dochází k nárustu o 100 tis. Kč na nákup služeb, 
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a to v souvislosti s obecným nárustem cen. Ostatní položky zůstávají víceméně v obdobné 
výši. 

Obec každoročně ze svého rozpočtu na základě žádosti paní ředitelky hradila příspěvky 
(dary) dětem ze základní školy, a to na mikulášskou nadílku, Den dětí a dále dětem z 5. třídy 
při jejich odchodu ze školy. V návaznosti na diskuzi na radě obce byla paní ředitelka vyzvána 
k úpravě rozpočtu školy, aby tyto případné dary byly vedeny přímo v rozpočtu školy 
a nemusely se řešit přes obec. Na obou stranách tak dojde k úbytku související 
administrativy. Dále je do příspěvku zapojeno i zvýšení o 30 tis. Kč schválené v bodě č. 5. 

Závazné ukazatele školy v rámci příspěvku zřizovatele se zastupitelstvu obce navrhují 
stanovit v rámci věcných ukazatelů ve výši navržených nákladů pro jednotlivé účty rozpočtu 
školy. Z hlediska časových ukazatelů se navrhuje stanovit příspěvek ve výši 190 tis. Kč 
každý měsíc od ledna do září a v měsíci říjnu zbývající příspěvek ve výši 90 tis. Kč.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje Základní škole a Mateřské škole 
Kobylnice, příspěvková organizace, se sídlem Na Budínku 80, 664 51 Kobylnice, IČ 750 
23 016, závazné ukazatele pro rok 2023 tak, že v rámci časových ukazatelů se stanovuje 
příspěvek zřizovatele každý měsíc od ledna do září vždy 190.000 Kč, v měsíci říjnu 90.000 
Kč, v rámci věcných ukazatelů se stanovuje příspěvek zřizovatele v celkové výši 1.800.000 
Kč v rozdělení dle jednotlivých účtů: 

ÚČET NÁZEV ÚČTU PŘÍDĚL ZŘIZOVATELE 

501 Spotřeba materiálu 235 000 Kč 

502 Spotřeba energie 407 000 Kč 

511 Opravy a udržování 100 000 Kč 

512 Cestovné 3 000 Kč 

513 Náklady na reprezentaci 1 000 Kč 

518 Ostatní služby 530 000 Kč 

521 Platy, OON – zřizovatel 240 000 Kč 

524 Odvody – zřizovatel 82 000 Kč 

525, 527 Zákonné sociální náklady 22 000 Kč 

543 Dary dětem 20 000 Kč 

549 Ostatní náklady z činnosti 40 000 Kč 

551 Odpisy dlouhodobého majetku 60 000 Kč 

558 DDHM a DDNM 60 000 Kč 

 Celkem  1 800 000 Kč 

 

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 6. 

 

Paní ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice předložila obci dne 2. 12. 2022 žádost o projednání 
příspěvku na pořízení nového robota na hnětení těsta a mělnění masa, která tvoří přílohu 
č. 7 zápisu. Stávající robot již dosluhuje a z důvodu jeho stáří již nelze sehnat náhradní díly. 
Paní ředitelka zpracovala několik cenových nabídek a jako nejlevnější jí vyšla nabídka od 
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firmy Seveza, se kterou škola již nyní spolupracuje v rámci servisu dalších strojů ve školní 
kuchyni. Celkový požadovaný příspěvek je ve výši 130.000 Kč. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje Základní škole a Mateřské škole 
Kobylnice, příspěvková organizace, se sídlem Na Budínku 80, 664 51 Kobylnice, 
IČ 750 23 016, poskytnutí investičního příspěvku ve výši 97.000 Kč na nákup nového robota 
na hnětení, přičemž tento příspěvek bude příspěvkové organizaci poukázán v měsíci prosinci 
2022 a nevyužitý investiční příspěvek bude převeden do fondu investic příspěvkové 
organizace, a poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 33.000 Kč na nákup řezačky na 
maso a doplňujících nožů, přičemž tento příspěvek bude příspěvkové organizaci poukázán 
v měsíci prosinci 2022 a nevyužitý příspěvek bude ponechán příspěvkové organizaci. 

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 7. 

8. Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby 

Město Šlapanice je zřizovatelem terénní pečovatelské služby podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, kterou v současné době poskytuje ve Šlapanicích, Bedřichovicích 
a v Podolí u Brna. Terénní pečovatelská služba je poskytována každý den od 7 do 20 hodin 
včetně víkendů a svátků. Služba je poskytována za úhradu dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

Město Šlapanice nabízí a zajišťuje pomoc a podporu pečovatelské služby seniorům, osobám 
se zdravotním postižením a rodinám s dětmi podle jejich potřeb. Zajišťuje pomoc a podporu 
v takové míře, aby klienti zůstali co nejdéle ve svém domácím prostředí. Mohou pomoci 
s přípravou a podáním stravy na celý den, se základní hygienou, převlékáním, s nákupem, 
s vyzvednutím léků, s doprovodem na nákup, poštu, k lékaři, na úřad nebo někam, kam už to 
sami klienti nezvládnou, když je rodina v zaměstnání, dále mohou pomoci s vypráním 
a žehlením ložního i osobního prádla a převlékáním lůžkovin. 

Podrobné informace pro občany o terénní pečovatelské službě Šlapanice jsou uvedeny 
v příloze k tomuto bodu. 

Dne 23. 11. 2022 proběhlo ve věci pečovatelské služby ve Šlapanicích společné jednání 
okolních obcí s tím, že město Šlapanice jako poskytovatel terénní pečovatelské služby nabízí 
obcím uzavření smlouvy, v rámci které by město Šlapanice tyto služby zajišťovalo 
i poskytovalo i na území jednotlivých obcí. Jednotlivé obce se k tomuto návrhu stavěly 
kladně. Obce by se zároveň podílely na úhradě nákladů na zajištění a výkon terénní 
pečovatelské služby v jejich územních obvodech. Tyto náklady se pro naši obec 
předpokládají v nižších desítkách tisíc.  

Pravomoc schválit tuto smlouvu je dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona o obcích vyhrazena 
zastupitelstvu obce. 

Informace pro občany o terénní pečovatelské službě Šlapanice tvoří přílohu č. 8 zápisu.  

Smlouva o zajištění výkonu pečovatelské služby tvoří přílohu č. 9 zápisu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje Smlouvu o zajištění výkonu 
pečovatelské služby mezi obcí Kobylnice a městem Šlapanice. 

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 8. 



Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 8. 12. 2022  Stránka 11 z 13 

9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

Obec upravuje obecně závaznou vyhláškou místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství. Pro rok 2022 byla stanovena sazba poplatku ve výši 600 Kč za osobu. Ze 
strany AVE CZ odpadové hospodářství byl předložen nový ceník pro rok 2023, který počítá 
s nárůstem přímých nákladů na jednoho občana za svoz popelnic na 588,80 Kč včetně DPH. 
Jedná se tedy o meziroční nárůst o 25 % a o částku 117,30 Kč včetně DPH. Současně také 
již v průběhu roku 2022 došlo k nárustu sazeb zejména za dopravu, které jsou účtovány 
zvlášť. V rámci srovnání oproti sazbám roku 2021 se jedná dokonce o nárůst přímých 
nákladů na jednoho občana za svoz popelnic o 48,4 %. V návaznosti na tento nárůst nákladů 
obce se navrhuje zvýšit poplatek na částku 700 Kč. I tento nárůst nicméně plně nepokryje 
ani meziroční zvýšení přímých nákladů obce na občana a zdaleka nepokryje ani celkové 
výdaje obce související se sběrem a svozem komunálních odpadů. 

Současně je také do obecně závazné vyhlášky opět zavedeno osvobození od poplatku pro 
vícečetné rodiny. Žijí-li v domácnosti v rámci jedné rodiny více jak 2 děti mladší 18 let, je od 
poplatku osvobozeno 3. a další dítě mladší 18 let, přičemž rozhodným datem pro zařazení 
do této věkové kategorie je 1. 1. kalendářního roku, na který se poplatek platí.  

Diskuze: 
Petr Peško vznesl podnět, zda by šlo domluvit pro občany levnější nákup nádob na odpad od 
naší svozové firmy.  
Obecní úřad zjistí v této věci potřebné informace od firmy AVE CZ odpadové hospodářství. 
 
Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 3/2022, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství tvoří přílohu č. 10 zápisu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice vydává obecně závaznou vyhlášku obce 
Kobylnice č. 3/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Výsledek hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 9. 

10. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu 

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo 
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou 
kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Návrh obecně závazné 
vyhlášky byl sestaven na základě známých termínů akcí v roce 2023 a na základě 
požadavků jednotlivých organizátorů. Do obecně závazné vyhlášky jsou zařazeny akce, 
které se budou konat pravděpodobně v parku u sokolovny, a v rámci akcí konaných 
v sokolovně jsou uvedeny pouze diskotéky. 

Oproti předchozím letů je vymezení doby nočního klidu rozděleno na akce, u kterých je doba 
nočního klidu stanovena od 0:00 do 6:00, od 2:00 do 6:00 a na akce, u kterých doba nočního 
klidu nemusí být dodržována. Nově se také v této souvislosti posouvá začátek doby nočního 
klidu u akcí z 3. na 2. hodinu. 

Obecně závazná vyhláška obce Kobylnice č. 4/2022, o nočním klidu tvoří přílohu č. 11 
zápisu. 
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kobylnice vydává obecně závaznou vyhlášku obce 
Kobylnice č. 4/2022, o nočním klidu. 

Výsledek hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1. 

Návrh byl přijat a bylo tak schváleno usnesení č. 10. 

11. Informace o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce v roce 2023 

Zastupitelstvo obce se dle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 
Článek 3 odst. 4 Jednacího řádu Zastupitelstva obce Kobylnice uvádí, že starosta stanoví 
předběžný harmonogram zasedání zastupitelstva obce a o tomto harmonogramu informuje 
zastupitelstvo obce a zveřejní jen rovněž na internetových stránkách obce. S ohledem na to, 
že se jedná o předběžný harmonogram, zastupitelstvu obce je pouze tento harmonogram 
předkládán na vědomí, protože přesné stanovení jednotlivých termínů zasedání 
zastupitelstva obce je v konečném důsledku v pravomoci starosty obce dle § 92 odst. 1 
zákona o obcích. 

V návaznosti na výše uvedená ustanovení je pro rok 2023 stanoven následující předběžný 
harmonogram zasedání zastupitelstva obce: 

čtvrtek 23. 2. 2023, 

čtvrtek 27. 4. 2023, 

čtvrtek 22. 6. 2023,  

čtvrtek 21. 9. 2023, 

čtvrtek 14. 12. 2023. 

12. Různé 

Karel Žbánek vznesl dotaz, na koho se může obracet ohledně připomínek k webovým 
stránkám či úřední desce.  

Starosta odpověděl, že dotazy ohledně webových stránek může zaslat přímo jemu, ohledně 
úřední desky paní Urbánkové. 

 
 
 
 
 
 

Bc. Michael Ulbrich                                                        Ing. Martina Zlatníková 
starosta                                                                            místostarostka 
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Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Martina Zichová 
 
 
František Kvasnička 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
 
Zápis vyhotoven dne: 13. 12. 2022 


