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Zápis ze 3. zasedání ZO Kobylnice dne 5.2.2015  

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:05 hod. 
Ukončení zasedání:   21:20 hod. 
 
Přítomni:    12 členů ZO Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Radek Kryštof, Zdeňka 
Matulová, Jiří Pecl, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, Michael Ulbrich, Alena 
Ulbrichová, Ladislav Votápek 
Omluven: Petr Peško, Lenka Šimlová, Tomáš Šulc (viz prezenční listina); 
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková  
 
Program zasedání dle pozvánky:  

1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2) Složení slibu člena zastupitelstva obce 
3) Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice 
4) Zpráva z jednání rady obce 
5) Doprovodné usnesení k rozpočtu obce na rok 2015 
6) Rozpočtový výhled 
7) Schválení rozpočtových opatření 
8) Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice 
9) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním 
území obce Kobylnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Kobylnice 

10) Převod pozemků ve prospěch Jihomoravského kraje 
11) Plánovací smlouva a smlouva o služebnosti inženýrských sítí 
12) Dotace TJ Sokolu Kobylnice 
13) Dotace Sdružení Dechová hudba Zlaťanka 
14) Stanovení výše odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce 
15)  Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 

Starosta Ing. Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné, konstatoval, že se dostavili všichni 
členové ZO s výjimkou omluveného Petra Peška, Lenky Šimlové a Tomáše Šulce. Starosta 
prohlásil, že ZO 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. Dále upozorňuje, že průběh veřejného zasedání je pro potřeby 
vyhotovení zápisu zapisovatelkou zvukově zaznamenáván, že osobní údaje z něj nebudou 
s výjimkou povinnosti ze zákona zpřístupněny a upozornil na právo přítomných na námitku 
proti zpracování jejich osobních údajů. 
 
Pan Karel Žbánek ohlásil, že bude zasedání nahrávat pro zveřejnění na jeho webových 
stránkách. 
 
a) Volba ověřovatelů 

 
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan 
Michael Ulbrich a paní Zdeňka Matulová. 

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

Hlasování: 
PRO:   12            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. Žádné návrhy na zařazení dalších bodů již ve lhůtě stanovené 
jednacím řádem neobdržel. Starosta sám podal návrh na změnu názvu bodu č. 11 tak, že 
nový název zní Plánovací smlouva . Upravený podkladový materiál (návrh smlouvy) je 
předložen zastupitelům v písemné podobě. Dotázal se na nové návrhy na zařazení bodu do 
programu zasedání zastupitelstva a paní Zdeňka Matulová navrhla zařadit bod Zpráva 
kontrolního výboru . 
 
Hlasování o zařazení bodu do programu: Bod č.3 Zpráva kontrolního výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
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 upravený 
program zasedání zastupitelstva: 
 

1) Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2) Složení slibu člena zastupitelstva obce 
3) Zpráva kontrolního výboru 
4) Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice 
5) Zpráva z jednání rady obce 
6) Doprovodné usnesení k rozpočtu obce na rok 2015 
7) Rozpočtový výhled 
8) Schválení rozpočtových opatření 
9) Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice 
10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím na katastrálním 
území obce Kobylnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Kobylnice 

11) Převod pozemků ve prospěch Jihomoravského kraje 
12) Plánovací smlouva  
13) Dotace TJ Sokolu Kobylnice 
14) Dotace Sdružení Dechová hudba Zlaťanka 
15) Stanovení výše odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce 
16)  Různé 

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

2. Složení slibu člena zastupitelstva obce  

Členové zastupitelstva skládají slib podle § 69 zákona o obcích a to na začátku prvního 
zasedání zastupitelstva nebo na nejbližším zasedání, kterého se účastní. Doposud nesložil 
slib zastupitele pan Jiří Pecl, který byl z předchozích dvou zastupitelstev omluven. Starosta 
je vyzval ke složení slibu. 
Slib: „Slibuji v ěrnost České republice. Slibuji na svou čest a sv ědomí, že svoji funkci 
budu vykonávat sv ědomit ě, v zájmu obce a jejích ob čanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky.“ 
Jiří Pecl složil zákonem předepsaný slib bez výhrad. Současně mu bylo předáno osvědčení 
o zvolení.  

 

3. Zpráva kontrolního výboru  

Přednesla předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová.  
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Zastupitele informovala, že kontrolní výbor se zabýval kontrolou vnitřních směrnic a navrhuje 
některé směrnice aktualizovat a dát je do souladu s příslušnými právními normami a 
směrnicemi. Jedná se o Směrnici pro evidenci, účtování a odepisování majetku a Směrnici 
pro nakládání s nalezenými věcmi. 
Nadále se budou zabývat kontrolou plnění usnesení z RO a ZO. 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 

4. Jednací řád zastupitelstva obce Kobylnice  

Na svém minulém zasedání zastupitelstvo schválilo úpravu stávajícího jednacího řádu s tím, 
že jeho text bude podroben detailnějšímu zkoumání a bude předložen znovu v upravené 
podobě. Pan Michael Ulbrich po předjednání a ve shodě se starostou obce předložil 
zastupitelstvu nový návrh Jednacího řádu zastupitelstva, který všichni zastupitelé obdrželi 
včas jako přílohu k pozvánce.  
 
Paní Dana Šmídová vznesla připomínky k Jednacímu řádu: 
- V čl. 4 odst. (1) se uvádí, že OÚ doručí pozvánku elektronicky. Doporučuje i možnost 

písemnou formou, dále že vzor pozvánky je uveden jako příloha. Doporučuje ji nedávat. 
Jedná se pouze o grafickou úpravu. 

- V čl. 7 odst. (3) písm. b) je zbytečné, aby bylo uvedeno, kde je zápis k nahlédnutí. Je to 
stanoveno zákonem 

- V čl. 7 odst. (3) písm. c) by mělo být uvedeno nadpoloviční většiny všech zvolených 
členů 

- V čl. 7 odst. (3) písm. d) doplnit slovo „nejméně“ dva členy 
- V čl. 9 odst. (2) doporučuje doplnit za „Hlasuje se veřejně zdvižením ruky“ pokud 

zastupitelstvo nestanoví jinak. 
- V čl. 11 odst. (2) dává podnět ke zvážení formátu číslování usnesení. 
 
Po těchto připomínkách starosta jednání přerušil s tím, že navrhovatel se pokusí v průběhu 
jednání tyto změny zpracovat. 
 
Po schválení bodu č. 8 se pokračovalo v projednávání tohoto bodu. 
Předkladatel formuloval jednotlivé úpravy, o kterých se následně hlasovalo: 
 
Úprava č.1: V čl. 4 odst. (1) text „ elektronickou cestou“ se ruší.  
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.2: V čl. 4 odst. (1) text „ Vzor pozvánky je uveden v příloze tohoto jednacího řádu“ 
se ruší. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.3: V čl. 7 odst. (3) písm. b) text „ , kde je uložen k nahlédnutí“ se ruší. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.4: V čl. 7 odst. (3) písm. c) se slovo „přítomných“ nahrazuje za slovo „zvolených“. 
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Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.5: V čl. 7 odst. (3) písm. d) se za slovo „schválit“ vloží slovo „nejméně“. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.6: V čl. 9 odst. (2) se na začátek věty přidá text „Neusnese-li se zastupitelstvo obce 
jinak,“. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.7: V čl. 10 odst. (4) text „ elektronickou cestou“ se ruší. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Úprava č.8: V čl. 11 odst. (2) druhá věta „ Formát číslování je následující: Z/rok/pořadové 
číslo zasedání zastupitelstva obce v daném volebním období/pořadové číslo usnesení na 
daném zasedání (např. Z/2014/9/11)“ se ruší. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 

 
Návrh na usnesení č.9: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 96 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Jednací řád 
Zastupitelstva obce Kobylnice. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Schválený Jednací řád Zastupitelstva obce Kobylnice tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Dále se pokračovalo v projednávání bodu č. 9. 
 

 
5. Zpráva z jednání rady obce  

Starosta informoval zastupitele, že dostávají výpisy z jednání rady, proto stručně připomněl, 
čím se rada zabývala. Rada se od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem 4x. 
Provedla rozpočtové opatření č. 16 a 17/2014 a rozpočtové opatření č. 1/2015, projednala a 
neschválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce a neschválila smlouvu 
o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro nemovitost Na Budínku, schválila kupní smlouvu 
na prodej pozemků paní Brázdilové, schválila smlouvu na Rozklikávací rozpočet a smlouvu o 
financování systému IDS. Projednala postoupení správního deliktu a nutnost jeho projednání 
na obci, projednala usnesení Ústředního krizového štábu k ohrožení správních úřadů, 
schválila dar Sboru dobrovolných hasičů ve výši 5.000 Kč na práci s dětmi, doplnila druhého 
člena do školské rady ZŠ a MŠ Kobylnice, schválila dar obce ve výši 3.000 Kč do Tříkrálové 
sbírky, schválila smlouvu o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce k síti VN v prostoru 
pod Mohylou Míru, schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku a pořízení 
drobného dlouhodobého hmotného majetku, schválila použití rezervního fondu ZŠ a MŠ 
Kobylnice a rozdělení hospodářského výsledku školy, schválila pořádání lyžařského zájezdu 
obce do Mariazell, neschválila možnost vyhrazení parkoviště na ulici Táborské a schválila po 
doplnění a úpravě smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí pro nemovitost Na 
Budínku. 
 
Pan Karel Žbánek vznesl dotaz na cenu Rozklikávacího rozpočtu. Starosta sdělil, že přesně 
tuto částku neví, ale je to asi 7.000 Kč ročně. 



Zápis z 3. ZO dne 5.2.2015 Stránka 5 

 
Návrh na usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu z jednání rady 
obce. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 

6. Doprovodné usnesení k rozpo čtu obce na rok 2015  
 
Auditorka požaduje, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým exaktně stanoví závazné 
ukazatele, jimiž se má rada při svém hospodaření řídit. Odvolává se na ustanovení § 12 
zák.č. 250/2000 Sb., které říká, že „Orgány územního samosprávného celku projednávají 
rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet 
vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány územního 
samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu“.  
Současné zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2015 na svém 2. zasedání. Již od 
roku 1991 je rozpočet na výdajové stránce v souladu s povinnou rozpočtovou skladbou 
schvalován na výdajové straně po paragrafech. Při jeho projednávání došlo ke schválení 
změn oproti navrženému rozpočtu a při jejich aplikaci došlo k součtové chybě. A to tak, že 
starosta při projednávání rozpočtu na 2. zasedání zastupitelstva ve zprávě předkladatele 
uvedl, že těsně před zastupitelstvem projednal návrh rozpočtu ZŠ s paní ředitelkou a že se 
navrhuje snížit příspěvek škole o 248.900 Kč. Toto snížení se nepromítlo do úpravy výše 
nákladů na § 3113 Škola. Starosta si zapisoval poznámky v průběhu diskuze a před 
přečtením usnesení je narychlo sečetl a to s chybou 600 Kč.  
Z těchto důvodů se navrhuje přijmout usnesení, které tuto chybu napraví a dále usnesení, 
kterým se stanoví závazné ukazatele dle požadavku auditorky. Opravený podkladový 
materiál je předán zastupitelům v listinné podobě i s vyznačením oprav oproti původně 
předanému podkladovému materiálu.  
 
Návrh na usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Kobylnice opravuje součtovou chybu ve 
schváleném rozpočtu na rok 2015 tak, že číslo 12 057 900 v řádku Výdaje celkem se 
nahrazuje číslem 12 058 500 a číslo -1 486 300 v řádku saldo se nahrazuje číslem -
1 486 900. 
  
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Návrh na usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 12 zák.č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schvaluje závazné ukazatele 
rozpočtu obce Kobylnice na rok 2015 takto: 
 

 Příjmy   
Třída 1 Daňové příjmy 9 463 000  
Třída 2 Nedaňové příjmy 962 600  
Třída 3 Kapitálové příjmy 0  
Třída 4 Přijaté transfery 146 000  
  Příjmy celkem 10 571 600   

 
 

 Výdaje   
paragraf   Neinvestiční Investiční 

2144 ostatní služby (Kometa) 6 800   
2212 silnice, místní komunikace 344 000 352 000 
2219 chodníky 97 000 400 000 
2221 dopravní obslužnost 71 000   
2321 kanalizace 190 500 1 388 200 



Zápis z 3. ZO dne 5.2.2015 Stránka 6 

3113 základní a mate řská škola            1 007 500 900 000 
3314 knihovna 57 300   
3319 kultura ostatní 144 800   
3322 zvonice 52 200   
3326 zachování kult.pam.míst.význ. 90 000   
3341 obecní rozhlas 3 000 20 000 
3349 místní časopis 55 000   
3399 kultura, spole čenské akce 230 000   
3412 sport.za ř. v maj. obce 70 000 130 000 
3419 ostatní t ělovýchovná činnost 50 400   
3421 využití volného času dětí 136 500 42 000 
3429 zájmová činnost 87 200   
3631 veřejné osv ětlení 265 000 170 000 
3632 poh řebnictví 38 000   
3635 územní plán   200 000 
3639 územní rozvoj  304 500 200 000 
3721 nebezpečný odpad 17 000   
3722 komunální odpad 486 000   
3723 ostatní odpady 7 000   
3745 veřejná zeleň 909 500   
3799 ekologické záležitosti 3 000   
3900 ostatní neškolské vzd ělávání 12 000   
5212 ochrana obyvatel 100 000   
5311 bezpečnost a ve řejný po řádek 128 500   
5512 požární ochrana 125 000   
6112 zastupitelstvo obce 1 581 700   
6171 činnost místní správy 1 337 500   
6310 bankovní poplatky 1 600   
6320 pojišt ění majetku 35 100   
6330 sociální fond 80 000   
6399 daň právnické osoby - obec 82 000   
6402 fin.vypo ř. z minulých let 5 800   
6409 ost. čin.j.n. (transfery) 43 900   

Výdaje                                                                   8 256 300 3 802 200 
Výdaje celkem                                                      12 058 500  

 
Příjmy celkem      10,571.600 K č 
Výdaje celkem      12,058.500 K č 
Saldo          1,486.900 K č 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 

7. Rozpočtový výhled  
 
Rada obce projednala a schválila rozpočtový výhled obce na roky 2016 – 2018. 
Dlouhodobý závazek má obec na splátku úvěru a úrok na nástavbu školy a do roku 2016 
splácení podílu na investičních nákladech splaškové kanalizace Svazku Šlapanicko. 
Rozpočtový výhled výdajů obce vychází z následujících předpokladů: v běžných výdajích 
bude navýšen a to nejméně inflačně, v roce 2016 na nové veřejné osvětlení a veřejný obecní 
rozhlas ve zbytku obce. Obec nebude mít v této době dost prostředků na dofinancování, 
počítá s úvěrem ve výši 3 mil. Kč.  
Závazek obci vytváří tzv. dluhovou službu ve výši 5,58 % a nepřevyšuje tak přípustnou míru 
30 %.  

Rozpočtový výhled tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
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V průběhu jednání tohoto bodu na chvíli odešel 1 člen zastupitelstva (Ladislav Votápek). 
 
Návrh na usnesení č.7: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí rozpočtový výhled 
obce na roky 2016 - 2018. 

Hlasování:  
PRO:   11           PROTI:   0               ZDRŽEL  SE:   0 
    
 

8. Schválení rozpo čtového opat ření 
 
Předmětem předkládaných rozpočtových opatření za rok 2014 je vratka části příspěvku na 
kompostéry a zrušení rezervy na kompostéry, úprava výše daňových výnosů, navýšení 
částky na pořizování videozáznamů a focení veřejných akcí, přijetí dobrovolného vstupného 
z akcí obce, příjmy za vodu do bazénů od občanů, oprava účetního označení příspěvku 
z Úřadu práce a jeho dorovnání na skutečnost, přesun prostředků na nákup materiálu pro 
oplocení sběrného místa. Rozpočtové opatření 1/2015 přijalo do rozpočtu dotaci na 
souhrnný dotační vztah (tzv. globální dotace) ve výši 186.600 Kč.  
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 4 a č. 5 zápisu. 
 
Projednávání tohoto bodu se účastnilo opět 12 členů zastupitelstva. 
 
Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. 
(2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje provedená 
rozpočtová opatření č. 16/2014, 17/2014 a 1/2015. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Po schválení tohoto bodu se pokračovalo v projednávání bodu č. 4. 
 
 

9. Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice  
 

V průběhu roku 2014 byla pro nástavbu nad MŠ pořízena interaktivní tabule. Vzhledem ke 
způsobu její instalace (zabudování) se jedná o technické zhodnocení budovy. Takto bylo o 
této investici i účtováno a tím byla zvýšen hodnota části budovy, která je ZŠ a MŠ Kobylnice 
poskytnuta na základě smlouvy o výpůjčce. Změněná hodnota tohoto majetku se musí také 
promítnout do zřizovací listiny školy, resp. do její přílohy č. 3. 
 
Příloha č.3 Zřizovací listiny ZŠ Kobylnice tvoří přílohu č. 6 zápisu. 
 
Návrh usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst. (2), 
písm. d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  ruší přílohu č. 3 zřizovací listiny 
z 12.12.2013 a schvaluje novou přílohu č. 3 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
   

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromaž ďování, sb ěru, 
přepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím  na katastrálním území 
obce Kobylnice.  
 

Obec vydala již v roce 2002 vyhlášku, řešící tuto problematiku. Od 1.1.2015 je účinná 
vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., která přikazuje oproti dosud platné 
obecně závazné vyhlášce obce č. 2/2002 navíc řešit nakládání s biologicky rozložitelnými 
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odpady a to v průběhu roku nejméně pro měsíce duben až říjen. Z toho důvodu a také 
z důvodu aktualizace vyhlášky je potřeba přistoupit k vydání nové vyhlášky.  
Po vytvoření OZVO obce obdržely metodický pokyn MV ČR o tvorbě této konkrétní vyhlášky. 
V tomto metodickém pokynu jsou i popsány některé konkrétní zásahy Ústavního soudu 
k existujícím vyhláškám. Mimo jiné se zde praví: „zákonná úprava má přednost před obecně 
závaznou vyhláškou. Pokud zákonodárce přijme pro vymezenou oblast určitá pravidla, 
subjekt územní samosprávy je nemůže duplicitně či v rozporu se zákonem normovat.“  
Z toho důvodu je potřeba v čl. 3, odst. 3. písm. o) vypustit následující slova: „, neomezovaly 
ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců“. 
 
Pan Karel Žbánek upozornil na textové chyby ve vyhlášce. 
 
Pan František Šmíd vznesl připomínku, aby se více apelovalo na občany, aby si uklízeli 
popelnice z veřejného prostranství.  
 
Schválená Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 tvoří přílohu č.7 zápisu. 
 
Návrh usnesení č.11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (2), písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem, vznikajících na katastrálním území obce Kobylnice. 
 
Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 

11. Převod pozemk ů ve prosp ěch Jihomoravského kraje  
 
Předchozí zasedání zastupitelstva obce schválila převod řady pozemků ve prospěch 
Jihomoravského kraje. V tehdy dokončovaném geometrickém plánu se však ukázal ještě 
pozemek p.č. 310/8 o výměře 1m2 a pozemek p.č. 310/9 o výměře 5 m2 v k.ú. Kobylnice u 
Brna, záměr jeho převodu však nebyl tehdy zveřejněn a tedy ani projednán. Nyní však byl 
tento záměr řádně zveřejněn a tyto pozemky by bylo možné společně se všemi předchozími 
pozemky předat Jihomoravskému kraji jako pozemky pod komunikacemi ve vlastnictví kraje. 
Zároveň bylo potřeba projednat chybu v usnesení z 20. zasedání zastupitelstva z 9.10.2014, 
kdy se pozemek p.č. 643/9 objevil jak mezi pozemky, které chce obec přijmout od 
Jihomoravského kraje (bod č. 6 zasedání), tak i mezi pozemky, které obec schválila k vydání 
Jihomoravskému kraji (bod č.7 zasedání). Přičemž současný stav je takový, že tento 
pozemek je nyní ve vlastnictví Jihomoravského kraje a potřebuje jej získat obec (jeden kout 
obvodu pomníku padlých). Proto je potřeba provést opravu usnesení v této věci. 
 
Návrh na usnesení č.12: Zastupitelstvo obce Kobylnice ruší usnesení k bodu č. 7 z 20. 
zasedání zastupitelstva ze dne 9.10.2014 ve znění „ZO v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje bezúplatný převod pozemků 
p.č. 376/19, 643/2, 643/9 a 399/2 ve prospěch Jihomoravského kraje.“  

Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Návrh na usnesení č.13: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje bezúplatný převod pozemků 
p.č. 376/19, 643/2 a 399/2 v k.ú. Kobylnice u Brna ve prospěch Jihomoravského kraje.“ 

Hlasování: 
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
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Návrh na usnesení č.14: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje bezúplatný převod pozemku 
p.č. 310/8 a 310/9 v k.ú. Kobylnice u Brna ve prospěch Jihomoravského kraje. 

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

 
12. Plánovací smlouva  
 

V prostoru ulice Za Humny hodlají manželé Šmídovi jako vlastníci pozemku postavit 
v souladu s územním plánem nový RD. Pro jeho napojení na komunikaci je nutné vybudovat 
novou infrastrukturu. Obec proto požaduje její vybudování po stavebníkovi formou tzv. 
plánovací smlouvy. V tomto konkrétním případu se jedná o rozšíření stávající komunikace, 
kterou vybudovali manželé Weissovi pro již realizovanou výstavbu na druhé straně této ulice. 
Rozšíření komunikace a její následné předání obci včetně dotčené části soukromého 
pozemku je předmětem této plánovací smlouvy.  
Původně navržená smlouva obsahovala i ustanovení smlouvy o služebnosti inženýrských 
sítí, tato služebnost ale bude zřízena samostatnou smlouvou a to nejprve smlouvou o 
smlouvě budoucí a proto nelze tyto dva účely sloučit do jedné smlouvy. 
Před projednáním tohoto bodu oznámila svůj střet zájmů podle § 83 odst. (2) zákona o 
obcích Petra Štefková. 
 
Dana Šmídová navrhla ve smlouvě provést úpravu a to v  bodě IX. odst. (4) nahradit text: 
„Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.“ 
 
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 8 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č.15: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje Plánovací smlouvu mezi obcí 
Kobylnice a manželi Ing. Zdeňkem Šmídem a Mgr. Danielou Šmídovou. 

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

13. Dotace TJ Sokol Kobylnice  
 
TJ Sokol Kobylnice požádal obec o dotaci 100 tis. Kč na opravu havarijního stavu štítové zdi 
sokolovny. V současné době tuto stěnu a její stav prozkoumal statik a navrhuje sanaci 
postupným rozebráním buď celé stěny, nebo její horní části, zpevnění základů a novou 
stavbu štítové zdi. Dnešní stav je takový, že může hrozit až zřícení stěny do prostoru před 
tenisovými kurty. Součástí této opravy by pak bylo i zateplení této stěny. Předpokládané 
náklady jsou ve výši nad 200 tis. Kč.  
 
V tomto bodě proběhla krátká diskuze. Členové zastupitelstva obce se shodli, že TJ Sokol 
podpoří. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace se zapracováním změny projednané v bodě 16. Různé tvoří 
přílohu č. 9 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č.16: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dotaci pro 
TJ Sokol Kobylnice ve výši 100.000 Kč a zároveň na základě § 85, písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace mezi obcí Kobylnice a TJ Sokol Kobylnice. 
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Hlasování:  
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 

14. Dotace Sdružení dechové hudby Zla ťanka 
 

Dechová hudba Zlaťanka uspořádala loni v Kobylnicích festival dechových hudeb 
s mezinárodní účastí, který chce letos opět organizovat. Rozpočet na festival v letošním roce 
je cca 250 tis. Kč. Sdružení dechové hudby Zlaťanka požádalo obec o dotaci ve výši 50 tis. 
Kč na činnost.  
Rada se žádostí zabývala a doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 40.000 Kč. Tato 
záležitost není vyhrazena zastupitelstvu, ale vzhledem k tomu, že zastupitelstvu je 
vyhrazeno schválení smlouvy v této věci, je potřeba nejprve procedurálně schválit vyhrazení 
si pravomoci zastupitelstva ve věci schválení dotace. 
 
Starosta podal návrh poskytnutí dotace ve výši 50 tis. Tato částka byla schválena v rozpočtu. 
 
Pan  Karel Žbánek upozornil, že v dotační smlouvě je uvedeno, že uznatelné výdaje projektu 
musí vzniknout v době od 1.3.2014, zda je toto datum správně. Starosta odpověděl, že to je 
chyba, správně má být 1.3.2015 a bude ve smlouvě opraveno. 
 
Smlouva o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 10 zápisu. 
 
V průběhu jednání tohoto bodu na chvíli odešel 1 člen zastupitelstva (Petr Florian). 
 
Návrh na usnesení č.17: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (4) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, si vyhrazuje 
pravomoc schválit dotaci pro Sdružení dechové hudby Zlaťanka ve výši do 50.000 Kč. 
 
Hlasování:  
PRO:   11            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Dalšího hlasování se účastnili všichni přítomni zastupitelé. 
 
Návrh na usnesení č.18: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dotaci pro 
Sdružení dechové hudby Zlaťanka ve výši 50.000 Kč a zároveň na základě § 85, písm. j) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Kobylnice a Sdružením Dechová hudba Zlaťanka.  
 
Hlasování:  
PRO:  9            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   3 
     
 

15. Stanovení výše odm ěny neuvoln ěnému členu zastupitelstva obce  
 

Člen rady pan Petr Florian oznámil starostovi, že z vážných osobních důvodů odmítá 
odměnu neuvolněného člena zastupitelstva obce. Odměnu jemu i ostatním neuvolněným 
členům zastupitelstva schválilo zastupitelstvo na svém prvním zasedání.  
Vzhledem k požadavku na co nejrychlejší ukončení výplaty odměny je potřeba přijmout 
usnesení. 
 
Návrh na usnesení č.19: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (2), písm. n) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje 
s účinností od 6.2.2015 odměnu ve výši pro neuvolněného člena rady pana Petra Floriana ve 
výši 0 Kč. 
 
Hlasování:  
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
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16. Různé 
 
V průběhu jednání tohoto bodu na chvíli odešel 1 člen zastupitelstva (Stanislav Dolanský). 
 
Dana Šmídová podala návrh o doplnění k bodu č. 13 Dotace TJ Sokol Kobylnice. 
Doporučuje, aby ve smlouvě o poskytnutí dotace v čl. IV. v bodě 2 byl následující text: 
„Příjemce se zavazuje realizovat projekt tak, aby umožnil případné další investiční stavební 
aktivity na pozemku sousedící se štítovou zdí a to v těsné blízkosti štítové zdi.“ 

Hlasování o znovu projednání bodu č. 13 Dotace TJ Sokol Kobylnice 
 
Hlasování:  
PRO:   11            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 
Hlasování o zrušení usnesení k bodu č. 13 Dotace TJ Sokol Kobylnice 
 
Hlasování:  
PRO:   11            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
Dalšího hlasování se účastnili všichni přítomni zastupitelé. 
 
Hlasování o doplnění smlouvy v čl. IV. bod 2 a to ve znění: „Příjemce se zavazuje realizovat 
projekt tak, aby umožnil případné další investiční stavební aktivity na pozemku sousedící se 
štítovou zdí a to v těsné blízkosti štítové zdi.“ 

Hlasování:  
PRO:   11            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   1 
 
Smlouva  o poskytnutí dotace tvoří přílohu č. 9 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č.20: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. c) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dotaci pro 
TJ Sokol Kobylnice ve výši 100.000 Kč a zároveň na základě § 85, písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí dotace mezi obcí Kobylnice a TJ Sokol Kobylnice s novou úpravou. 
 
Hlasování:  
PRO:   12            PROTI:   0               ZDRŽEL SE:   0 
 
 
Starosta poděkoval zastupitelům za podněty. Dostal několik podnětů o možnosti dotací. 
Starosta rozeslal zastupitelům tzv. Grantový kalendář. 
 
Dále informoval, že obecní zabíjačka určitě nebude v podobě známé z dřívějška. Z důvodu, 
abychom neporušili předpisy.  
Sportovní komise pořádá lyžařský zájezd, bylo 42x zaplaceno. 
 
Paní Petra Fojtíková jménem Lenky Šimlové vyslovila žádost, aby byli zastupitele 
informováni o dotacích, o kterých obec uvažuje nebo popř. už zažádala. Paní Lenka Šimlová 
navrhuje usnesení: Zastupitelstvo obce požaduje po starostovi předkládat návrhy, žádosti o 
dotační tituly. 
Starosta odpověděl, že Jihomoravský kraj zveřejnil na svých web. stránkách dotační tituly 
pro letošní rok. Je tam např. dotační titul pro hasiče, na rodinnou politiku, na úroky z úvěru. 
Obec zatím o žádnou dotaci nepožádala, protože většina z nich nemá ještě datum 
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k podávání žádosti. Pokud rada obce bude schvalovat žádost o dotaci, tak se o tomto 
zastupitele dozví ze zprávy z rady. Obec usiluje o všechny dostupné dotace.  
O navrhovaném usnesení se nehlasovalo. 
 
Pan František Šmíd podal několik připomínek: venčení psů, neseřízené osvětlení na 
tenisových kurtech, hluk při zábavách v parku. 
 
Pan Radek Kryštof upozornil na špatné parkování na ulici Pratecké. Zaparkovaná auta 
zasahují do chodníku a ohrožují tím chodce. 
 
Pan Karel Žbánek upozornil, že při inventarizaci majetku obce zjistil, že pozemek pod silnicí, 
která vede od ulice Táborské do Šlapanic, patří obci Kobylnice. 
Vznesl dotaz, zda starosta byl na jednání s Lesním podnikem Křtiny. Starosta odpověděl, že 
zatím jednání z časových důvodů neproběhlo. 
Požádal radu obce nebo zastupitelstvo obce, aby vyčlenilo nějaké prostředky na údržbu 
horního dvora, z důvodu opadávání omítky. Dále požádal, aby v zasedací místnosti OÚ bylo 
možné se připojit na internet (wifi router). 
Informoval, že podal žádost na obecní úřad o poskytnutí mailových adres zastupitelů. Bylo 
mu toto odmítnuto s tím, že to jsou osobní údaje.  
Starosta se k této věci vyjádřil. Ano, obecní úřad dostal od pana Žbánka žádost o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a bylo rozhodnutím žádost zamítnuta s ohledem na 
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pan Žbánek podal proti tomuto rozhodnutí 
odvolání.  
K této informaci se vedla rozsáhlá diskuze, ze které vyplynul názor, že bylo zbytečné 
podávat takovou žádost na obecní úřad. V obci o naší velikosti není problém získat kontakty 
jiným způsobem než prostřednictvím podání žádosti o poskytnutí informace na obecní úřad. 
 
Pan Ladislav Hrdlička informoval zastupitele, že dotace z EU na Festival dechových hudeb 
byla schválena. 
 
 
 
 
 
               Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 
                     starosta                                                                               místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Michael Ulbrich 
 
 
 
Zdeňka Matulová  
 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková                              

 


