Zápis ze 4. zasedání ZO Kobylnice dne 23.4.2015

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice
Zahájení zasedání: 18:10 hod.
Ukončení zasedání: 19:20 hod.
Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Radek Kryštof, Zdeňka
Matulová, Jiří Pecl, Petr Peško, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, Petra Štefková, Tomáš Šulc,
Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Daniela Zlatkovská
Omluvena: Lenka Šimlová (viz prezenční listina); dřívější odchod: Ladislav Votápek v 18:45
hod.
pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková
Program zasedání dle pozvánky:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
2. Zpráva z jednání rady obce
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Schválení rozpočtových opatření
6. Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice
7. Převod pozemku ve prospěch Jihomoravského kraje
8. Bezúplatné nabytí pozemků
9. Založení DSO ORP Šlapanice
10. Různé
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Starosta Ing. Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné, konstatoval, že se dostavili všichni
členové ZO s výjimkou omluvené Lenky Šimlové. 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.
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: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

b) Schválení programu zasedání zastupitelstva
Starosta uvedl, že zasedání bylo řádně svoláno pozvánkou s navrženým programem, který
je uveden na začátku zápisu. Vzhledem k vývoji v meziobecní spolupráci navrhuje změnu
názvu u bodu č. 9 Založení DSO ORP Šlapanice, protože upravené stanovy užívají název
Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko. Z toho důvodu navrhuje změnu názvu bodu č. 9 na
„Založení DSO Šlapanicko“.
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Návrh na usnesení č.2: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94, odst. (2) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje upravený
program zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
2. Zpráva z jednání rady obce
3. Zpráva finančního výboru
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Schválení rozpočtových opatření
6. Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice
7. Převod pozemku ve prospěch Jihomoravského kraje
8. Bezúplatné nabytí pozemků
9. Založení DSO Šlapanicko
10. Různé
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Zpráva z jednání rady obce
Starosta stručně připomenul, čím se rada na předchozích 5 schůzích od posledního
zasedání zastupitelstva zabývala. Jednalo se o pravidla přihlašování na cyklozájezd,
smlouvu o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrských sítí s manželi Šmídovými, smlouvu o
zřízení věcného břemene E.ON Distribuce s paní Kučerovou, rozpočtová opatření č. 2, 3 a
4/2015, dodatek ke smlouvě s van Gansewinkel, a.s., smlouvu o právu služebnosti s manželi
Žbánkovými, byla projednána zpráva o operativně bezpečnostní situaci Policie ČR,
oznámení o přerušení provozu ZŠ a ŠD, žádost o dar pro hudební skupinu FLASH, sbírka
pro Diakonii Broumov, odměna předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, příprava
záměru cyklostezky. Rada schválila rozpis rozpočtu na rok 2015, pořízení herního prvku na
parkoviště Táborská, žádost SDH o poskytnutí příspěvku a záměr SDH na vybavení
vozidlem, smlouvy pro výkon souboru práv duševního vlastnictví (KLAS), zastupování člena
SMO ČR na XIV.Sněmu. Na poslední schůzi rada schválila záměr bezúplatného převodu
pozemku do vlastnictví Jihomoravského kraje a zabývala se postupným získáváním
pozemků na veřejných prostranstvích od občanů. Doporučila zastupitelstvu schválit přílohu č.
1 zřizovací listiny ZŠ a doporučila zastupitelstvu schválit návrh na založení DSO ORP
Šlapanice (Šlapanicko).
Návrh na usnesení č.3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva finančního výboru
Přednesla předsedkyně kontrolního výboru Dana Šmídová.
Zastupitele informovala, že finanční výbor se sešel dne 8.4.2015. Zabývali se čtyřmi body:
kontrolou pokladní hotovosti, plněním rozpočtu, rozpočtovými opatřeními a návrhem zprávy
z auditu obce.
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu.
Návrh na usnesení č.4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního
výboru.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0
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4. Zpráva kontrolního výboru
Přednesla předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová.
Zastupitele informovala, že kontrolní výbor se zabýval plněním usnesením rady obce a
zastupitelstva obce za období 1 – 9/2014, stanovil si úkol kontroly plnění usnesení rady obce
a zastupitelstva obce za období 11/2014 – 3/2015 a požaduje seznam obecně závazných
vyhlášek a nařízení obce.
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu.
Návrh na usnesení č.5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5. Schválení rozpočtových opatření
Rozpočtové opatření 2/2015 zvýšilo dotaci vůči TJ Sokol o 100.000 Kč. Rozpočtové opatření
č. 3/2015 řeší prostředky na PD pro prodloužení sítí na ulici Ponětovické (chodník, splašková
kanalizace a veřejné osvětlení) včetně vyřizování územního rozhodnutí a vydání stavebního
povolení. Dále vzhledem ke složitosti problematiky vyřizování žádostí podle zák.č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, bylo potřeba nasmlouvat právní služby. Dochází ke
snížení výdajů na obecní policii (na základě vyhodnocení náročnosti podle předchozího
roku). Navyšují se příjmy o příspěvek na čistotu obce a o výnos z prodeje pozemků.
Obsahem rozpočtového opatření č. 4/2015 je zvýšení příjmů z daně za obec a zároveň
zvýšení výdajů v této dani (obec tuto daň platí sama sobě) a zvýšení výdajů za daň silniční o
100 Kč.
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu.
Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst.
(2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje provedená
rozpočtová opatření č. 2/2015, 3/2015 a 4/2015.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice
V průběhu zimních měsíců byla provedena pracovníky obce tepelná izolace stropu v ZŠ.
Hodnota tohoto zateplení činí 110.956 Kč. Změněná hodnota tohoto majetku se musí také
promítnout do zřizovací listiny školy, resp. do její přílohy č. 1.
Příloha č.1 Zřizovací listiny ZŠ Kobylnice tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Návrh usnesení č.7: 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. 1 Zřizovací listiny
z 26.9.2013 a schvaluje novou přílohu č. 1 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7. Převod pozemku ve prospěch Jihomoravského kraje
Starosta připravuje ve spolupráci se SÚS Jihomoravského kraje bezúplatné předání a
převzetí pozemků obce a kraje tak, aby stavby kraje (silnice) ležely na pozemcích kraje a
naopak aby pozemky v zastavěném území obce, které jsou za hranou silničního obrubníku,
přešly do majetku obce. Zastupitelstvo se těmito záležitostmi již zabývalo a v současné době
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zbývá vyřešit poslední pozemek ve vlastnictví obce, na kterém leží krajská komunikace a to
pozemek p.č. 805. Záměr jeho převedení na Jihomoravský kraj byl řádně zveřejněn a obec
nyní může schválit jeho předání kraji. Kraj by tak celkem měl obci předat 5.751 m2 a obec
kraji celkem 4.977 m2.
V průběhu jednání tohoto bodu odešel za zasedání zastupitelstva obce 1 člen (Ladislav
Votápek), který se na začátku jednání omluvil.
Návrh na usnesení č.8: 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. 805 v k.ú. Kobylnice u Brna ve prospěch Jihomoravského kraje.
Hlasování:
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Bezúplatné nabytí pozemků
Jak již bylo sděleno ve zprávě o činnosti rady, starosta oslovil vlastníky pozemků, které tvoří
veřejné prostranství (zejména na ulici Ponětovické) k bezúplatnému převodu těchto
pozemků. Doposud se podařilo úspěšně projednat bezúplatný převod pozemku p.č. 595/3 od
paní Florianové a Pivoňkové, p.č. 595/9 od paní Ládiové a Zemanové, p.č. 595/5 od manželů
Doležalových, p.č. 595/10 od paní Hany Veselé. Všechny tyto pozemky obec potřebuje ke
správě veřejných prostranství a k vedení různých inženýrských sítí.
Smlouvy jsou nachystány tak, že by je mohlo schválit přímo dnešní zasedání zastupitelstva,
schvalování smluv je zbytkovou pravomocí rady, ale zastupitelstvo si může tuto pravomoc
pro sebe vyhradit.
Darovací smlouvy tvoří přílohu č. 5, 6, 7 a 8 zápisu.
Návrh na usnesení č.9: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84, odst.
(4) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění si vyhrazuje pravomoc schválit
darovací smlouvy na pozemky p.č. 595/3, 595/5, 595/9 a 595/10, vše v k.ú. Kobylnice u
Brna.
Hlasování:
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh na usnesení č.10: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje bezúplatné nabytí pozemku
p.č. 595/3 v k.ú. Kobylnice u Brna od paní Boženy Floriánové a od Ing. Aleny Pivoňkové,
pozemku p.č. 595/9 v k.ú. Kobylnice u Brna od paní Jarmily Ládiové a od paní Vlasty
Zemanové, pozemku p.č. 595/5 v k.ú. Kobylnice u Brna od manželů Jana a Růženy
Doležalových a pozemku p.č. 595/10 v k.ú. Kobylnice u Brna od paní Hany Veselé a zároveň
schvaluje příslušné darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

9. Založení DSO Šlapanicko
Od loňského roku probíhá projekt meziobecní spolupráce, který je podporován prostředky
z EU. Připravuje prostředí ke spolupráci mezi obcemi a to na úkolech, které jsou samostatně
mimo možnosti jednotlivých obcí a to na správních územích jednotlivých obcí s rozšířenou
působností. Ve správním obvodu ORP Šlapanice je 40 obcí a správní obvod obepíná celé
Brno. Takto by měl být partnerem pro Brno v rámci programu ITI (evropský dotační program
pro velké městské aglomerace - Integrované Teritoriální Investice), ve kterém se mají řešit
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zejména dopravní (cyklostezka), sociální (bezdomovectví) a bezpečnostní (obecní policie)
záležitosti. V těchto jarních měsících se očekává projednání Stanov a Smlouvy o zřízení
svazku obcí. Následně pravděpodobně v červnu proběhne ustavující valná hromada, která
zvolí orgány svazku. Obce, které nebudou mít včas projednáno ve svých zastupitelstvech
budou později přistupovat.
Návrh stanov tvoří přílohu č. 9 a návrh Smlouvy tvoří přílohu č. 10 zápisu.
Původně předpokládaný název DSO ORP Šlapanice se po jednáních starostů změnil na
DSO Šlapanicko. To je jediná změna v předložených stanovách.
Pan Radek Kryštof vznesl dotaz, jaká bude finanční zatíženost pro obec. Starosta
odpověděl, že se to bude odvíjet podle čerpání za určitou službu pro obec.
Návrh na usnesení č.11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. (2), písm. e)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
založení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko, Stanovy Dobrovolného svazku obcí
Šlapanicko a Smlouvu o zřízení Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko.
Hlasování:
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10. Různé
a) Schválení daru pro SDH
Sběr železného šrotu organizují v jednotlivých letech buď hasiči nebo Sokol. Výtěžek ze
sběru musí být příjmem obce (protože železný šrot je odpad a jako takový je majetkem
obce), ale obec každoročně poskytuje těmto společenským organizacím dar ve výši výnosu
ze sběru. Letos organizovali sběr hasiči. Rada má pravomoc udělit dar do 20 tis. Kč/rok.
Vzhledem k tomu, že již takto obec dala letos hasičům dar ve výši 10 tis. Kč, nemůže o tomto
dalším daru rozhodovat rada, ale musí jej projednat a schválit zastupitelstvo. Výnos z jarního
sběru železného šrotu je 13.650 Kč.
Návrh na usnesení č.12: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 85, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dar Sboru
dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 13.650 Kč.
Hlasování:
PRO: 13

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Pan Karel Žbánek vznesl dotazy:
- Zda bude obec podávat připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského
kraje k vybudování jihovýchodní tangenty? Starosta odpověděl, že obec zatím neobdržela
žádný podnět k projednání a když se projednával návrh Zásad poprvé, tak jej Rada obce
projednávala a neměla k němu žádné zásadní připomínky. Každý občan může Zásady
připomínkovat i individuálně.
- Rada obce schválila založení DSO kvůli realizaci cyklostezky, které obce budou členy
tohoto svazku? Starosta odpověděl, že se uvažovalo i o založení DSO jen kvůli cyklostezce,
ale vzhledem k postupu jednání o DSO Šlapanicko by se spíše realizovala prostřednictvím
tohoto DSO.
- Za jakých podmínek bude obsazeno nové pracovní místo „právník obecního úřadu“, které
rada obce schválila? Starosta odpověděl, že toto místo by chtěl obsadit s pomocí dotace od
Úřadu práce, takže podmínky budou takové, jaké budou ve smlouvě s Úřadem práce.
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Ing. Lubomír Šmíd
starosta

Stanislav Dolanský
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Michael Ulbrich

Zdeňka Matulová

Zapsala: Jaroslava Urbánková
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