Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 10. 12. 2015
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice
Zahájení zasedání: 18:00 hod.
Ukončení zasedání: 20:15 hod.
Přítomni:
12 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Zdeňka Matulová, Lenka
Šimlová, Lubomír Šmíd, Petra Štefková, Michael Ulbrich, Ladislav Votápek, Daniela
Zlatkovská, Jiří Pecl, Petr Florian, Radek Kryštof, Alena Ulbrichová
Omluveni: Petr Peško, Dana Šmídová, Tomáš Šulc
Pozdní příchod: Petr Florian 18:05 hod.
(viz prezenční listina);
pracovníci OÚ Mgr. Jiří Dočekal, Marie Ustohalová
Program zasedání dle pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Zpráva z jednání rady obce
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Schválení rozpočtových opatření
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu ISPA „Projekt ochrany
povodí řeky Dyje“
Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 2
Program rozvoje obce Kobylnice na období 2016 – 2021
Upravené stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rozpočet obce na rok 2016
Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016
Směna pozemku s doplatkem
Bezúplatné nabytí pozemků
Dar SDH
Stanovení názvů ulic v lokalitě Za Humny
Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2016
Různé

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Starosta Ing. Lubomír Šmíd přivítal všechny přítomné. Starosta prohlásil, že zastupitelstvo
obce je usnášeníschopné. 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. Zapisovatelem jmenoval pana Mgr. Jiřího Dočekala.
a) Volba ověřovatelů
Podle jednacího řádu je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan
Michael Ulbrich a paní Zdeňka Matulová.
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Návrh na usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje ověřovateli zápisu pana
Michaela Ulbricha a paní Zdeňku Matulovou.
Hlasování:
PRO: 11

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. Nikdo nepředložil návrh na změnu programu zasedání
zastupitelstva.
Diskuze: nebyla
V 18:05 se dostavil Petr Florian.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
Zpráva z jednání rady obce
Zpráva finančního výboru
Zpráva kontrolního výboru
Schválení rozpočtových opatření
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu ISPA „Projekt ochrany
povodí řeky Dyje“
Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 2
Program rozvoje obce Kobylnice na období 2016 - 2021
Upravené stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Rozpočet obce na rok 2016
Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016
Směna pozemku s doplatkem
Bezúplatné nabytí pozemků
Dar SDH
Stanovení názvů ulic v lokalitě Za Humny
Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2016
Různé

Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2. Zpráva z jednání rady obce
Starosta stručně připomněl, čím se rada na předchozích 6 schůzích (20. – 25. schůze) od
posledního zasedání zastupitelstva zabývala. Jednalo se o provedení rozpočtových opatření
č. 11, 12 a 13/2015, rada schválila smlouvu o přijetí dotace od Jihomoravského kraje (51 tis.
Kč na úrok z úvěru), schválila smlouvu o dodávce plynu a smlouvu o dodávce elektrické
energie, projednala návrh smlouvy o směně pozemků s doplatkem, schválila dar rodičům
nových občánků, příspěvek na kroje při krojovaném vinobraní, dar do tomboly na Babské
hody, rozhodla o vhodném uchazeči na dokončení dlažby v parku hřbitova a na dokončení
parkoviště u hřbitova, projednala rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice a navrhla zastupitelstvu
závazné ukazatele pro hospodaření školy, zabývala se stanovením názvů budoucích ulic
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v lokalitě Za Humny, rozhodla o výměně materiálu stolů a lavic v parku, vypsala jako
veřejnou zakázku malého rozsahu výběr poskytovatele služby likvidace komunálních
odpadů, projednala návrh smlouvy o bezúplatném nabytí pozemků od státu, projednala
způsob zabezpečení budov OÚ a školy, zahájila práce na pokusu o získání souhlasu
s provedením komplexních pozemkových úprav, schválila pronájmy hrobových míst,
schválila příspěvek na telefonní hovory předsedům výborů a komisí, schválila objednávku
ubytování v campu u Balatonu na obecní cyklozájezd 2016 a schválila úhradu zálohy za toto
ubytování (357 Euro), rada projednala návrh rozpisu rozpočtu.
Diskuze: nebyla
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti
rady.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3. Zpráva finančního výboru
Přednesla Daniela Zlatkovská.
Ve zprávě zaznělo: finanční výbor se seznámil s návrhem rozpočtu na rok 2016 a přijal
usnesení navrhující přesunutí úpravy ulice Ponětovické na rok 2017, pověření starosty
zřízením úvěru sloužícího k financování opravy veřejného osvětlení, provedení rozpočtových
opatření tak, aby bylo možné započít se stavebními úpravami školy v roce 2016 a doporučil
schválit rozpočet obce pro rok 2016.
Zpráva finančního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu.
Diskuze: nebyla
Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního
výboru.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4. Zpráva kontrolního výboru
Přednesla předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová.
Přítomné informovala, že kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení rady obce
a vznesl připomínky, ve kterých požaduje korespondenci starosty mezi ŠLP Křtiny a obcí
Kobylnice, dále harmonogram realizace komplexních pozemkových úprav, harmonogram
a formu oslovení vlastníků pozemků v budoucím propojení ulic Polní – Pratecká, poskytnutí
pachtovní smlouvy s BONAGREM a.s. a zápisy z rad včetně příloh hned po vytvoření zápisu.
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu.
Diskuze: nebyla
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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5. Schválení rozpočtových opatření
Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.
Rozpočtové opatření č. 11/2015
Obsahem rozpočtového opatření je posílení rozpočtu na opravu rozhlasové ústředny, na
vyšší náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a na navýšení podílu nákladů na městskou
policii poté, co od smlouvy odstoupily Moutnice.
Rozpočtové opatření č. 12/2015
Obsahem rozpočtového opatření je posílení rozpočtu na dokončení parkoviště u hřbitova,
zapojení dotace na úrok z úvěru od Jihomoravského kraje a fiskálně neutrální přesun
z položky 5169 (nákup ostatních služeb) na správní poplatky na položce 6121 stavby a to
v rámci § 2321 – kanalizace. Tento převod se musí schvalovat jako rozpočtové opatření,
protože se jedná o přesun z prostředků provozních na investiční.
Rozpočtové opatření č. 13/2015
Zapojení příjmů z rozpuštění zůstatku na účtech DSO Cezava ve prospěch vystoupivších
obcí, zařazení položky členský příspěvek pro DSO Šlapanicko a posílení rozpočtu na
zakoupení materiálu na opravu laviček a stolů v parku u sokolovny.
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu.
Diskuze:
Pan Michael Ulbrich se dotázal, zdali je posílení rozpočtu na lavičky o 200 tis. Kč totožné
s částkou 200 tis. Kč v návrhu rozpočtu na rok 2016, nebo se jedná o dvě různé částky. Pan
starosta odpověděl, že se jedná pouze o jednu částku a že blíže to bude vysvětleno
v následujícím bodě jednání zastupitelstva věnujícího se rozpočtu.
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. 11/2015, 12/2015 a 13/2015.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu ISPA „Projekt
ochrany povodí řeky Dyje“
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko realizoval ve svých členských obcích
splaškovou kanalizaci a to s dotační podporou z programu ISPA.
Obec postupně splácí formou investičního příspěvku neuznatelné náklady + vlastní podíl na
projektu kanalizace v Kobylnicích. V roce 2016 splácení končí a nyní byl proveden dopočet
podílu nákladů všech obcí svazku. Konečná cena díla pro Kobylnice činí 43.449.818 Kč,
z toho bylo 25.108.549 Kč kryto z dotací a celkový investiční příspěvek obce tak činí
18.341.269 Kč. Dle účetních dokladů obec Kobylnice doposud uhradila 16.524.158 Kč,
vyúčtování pro Kobylnice při poslední splátce tak činí 1.817.111 Kč. Tím bude již vše zcela
vypořádáno.
Je potřeba, aby dodatek smlouvy byl schválen před schválením rozpočtu, aby rozpočet
odpovídal platným smlouvám.
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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci projektu ISPA „Projekt ochrany povodí
řeky Dyje“ tvoří přílohu č. 4 zápisu.
Diskuze:
V diskuzi byl vznesen dotaz, kolik bylo na splátkách spláceno dříve. Pan starosta odpověděl,
že zhruba o půl milionu méně, ale vzhledem k tomu že se jedná o poslední splátku, tak by
nebylo vhodné ji dělit a bude lépe závazek vyrovnat finálně.
Pan Michael Ulbrich se dotázal, jestli by si zastupitelstvo nemělo vyhradit pravomoc toto
usnesení schválit, vzhledem k tomu, že patří do pravomoci rady obce. Právník obce vysvětlil,
že dle nálezu Nejvyššího správního soudu není potřeba si tuto pravomoc zvlášť vyhrazovat,
neboť zastupitelstvo si ji de facto vyhradí tím, že věc samotnou projedná.
Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě
o spolupráci při realizaci projektu ISPA „Projekt ochrany povodí řeky Dyje“.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7. Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospodaření
Škola hospodaří s množstvím movitého majetku a s budovou č. p. 80. Svěřený majetek se
promítá do zřizovací listiny v příslušných přílohách. V mezidobí od posledního zastupitelstva
byla pořízena řada předmětů v souhrnné hodnotě téměř 230 tis. Kč. Tento typ svěřeného
majetku je popsán v příloze č. 2 zřizovací listiny, která musí být schválena zastupitelstvem,
čímž se zároveň realizuje i ono svěření. Prakticky se to vždy řeší tak, že se vydá celá příloha
nově a zruší se předchozí. Rada doporučila zastupitelstvu schválit tuto přílohu zřizovací
listiny.
Soupis majetku, pořízeného ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o., do vlastnictví zřizovatele v období od
1. 1. 2015 do 30. 11. 2015 tvoří přílohu č. 5 zápisu.
Příloha č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o., tvoří přílohu č. 6 zápisu.
Diskuze: nebyla
Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ruší Přílohu č. 2 ze dne
24. 9. 2015 a schvaluje Přílohu č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

8. Program rozvoje obce Kobylnice na období 2016 - 2021
Jednou z nutných podmínek pro žádosti o národní nebo evropské dotace, zprostředkované
přes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je schválený program rozvoje. Je to samozřejmě
i dokument, ve kterém si sama obec na základě průzkumů názorů a požadavků občanské
veřejnosti stanovuje priority budoucího rozvoje do konce plánovacího období EU. V příloze
k tomuto bodu jednání je analýza dotazníkového šetření a také vlastní program, který byl
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opakovaně projednáván v orgánech obce i dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj
v podstatě neformálně jak se zastupiteli, tak i s veřejností, která byla k projednávání
způsobem v místě obvyklým k jeho připomínkování rovněž přizvána.
Program rozvoje obce na období 2016 – 2021 tvoří přílohu č. 7 zápisu.
Analýza dotazníkového šetření tvoří přílohu č. 8 zápisu.
Diskuze: nebyla
Návrh na usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném schvaluje Program rozvoje obce
Kobylnice na období 2016 – 2021.
Hlasování:
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

9. Upravené stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko
Na 6. zasedání zastupitelstva byly projednávány stanovy DSO Šlapanicko. Pan Michael
Ulbrich upozornil na vadu těchto stanov – v rozporu se zákonem o obcích neobsahovaly
seznam členských obcí a proto stanovy nebyly schváleny. Totéž bylo zjištěno registračním
orgánem následně, a proto v jednotlivých obcích již byly schvalovány stanovy, ve kterých je
již tento seznam doplněn. Michael Ulbrich ve spolupráci s právníkem obce připravil dále ještě
řadu technických oprav ve znění stanov. Stanovy jsou však i bez nich funkční a nejsou
v rozporu se zákonem. Vzhledem k tomu, že dnes má již skoro 100 % obcí schváleny
stanovy bez těchto technických oprav, je žádoucí schválit stejné (a přitom funkční) znění
stanov jako mají ostatní, tedy s doplněným seznamem a další připomínky uplatnit při příští
úpravě stanov, která bude muset být na obcích projednávána.
Stanovy Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko tvoří přílohu č. 9 zápisu.
Diskuze:
Pan Michael Ulbrich se dotázal, v jakém stadiu jsou stanovy DSO Šlapanicko po úpravách,
na kterých se shodl s panem starostou a právníkem. Pan Jiří Dočekal odpověděl, že tato
verze stanov je hotová a přislíbil ji panu Ulbrichovi zaslat.
Návrh na usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném schvaluje Stanovy Dobrovolného
svazku obcí Šlapanicko.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
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 2014) při likvidaci
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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 obecně závazné vyhlášky a dále
došlo v důsledku novely zákona o místních poplatcích k úpravě textu v článku
9 – Odpovědnost za zaplacení poplatku, je potřeba schválit celou vyhlášku. K její účinnosti je
také potřeba zajistit řádné zveřejnění, tedy nejméně na 15 dnů a to před datem účinnosti,
tedy ještě před 1. 1. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tvoří přílohu č. 10
zápisu.
Diskuze:
V diskuzi zastupitelé probrali, jak dlouho již platí, že vybíraná částka je ve výši 500 Kč, pan
starosta a místostarosta odpověděli, že 4 roky. Pan Michael Ulbrich se dotázal, proč se
částka odpovídající skutečným nákladům obce předchozího kalendářního roku na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok v posledním roce
snížila. Dále se zeptal, zdali změna zákona o místních poplatcích neovlivní i další vyhlášku
obce o místních poplatcích. Pan starosta odpověděl, že snížení této částky je vlivem nárůstu
počtu občanů obce, mezi které se částka rozpočítává a pověřil právníka obce prověřit změnu
zákona o místních poplatcích vzhledem k možnosti ovlivnění dalších obecně závazných
vyhlášek obce.
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, ruší Obecně
závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

11. Rozpočet obce na rok 2016
Rada obce na své 23. 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. I tak návrh rozpočtu, který je dle zákona zveřejněn,
nemá dostatek prostředků na dvě významné investiční aktivity pro rok 2016. Jedná se
o zateplení budov školy a obecního úřadu včetně bezbariérové úpravy hlavního vstupu,
úpravy oplocení dvora a přeložek inženýrských sítí, kde na předpokládané náklady dle
kontrolního rozpočtu (dodaného projektantem dne 2. 12.) chybí cca 1,4 mil. Kč a hlavně na
realizaci nového veřejného osvětlení chybí cca 4,1 mil. Kč. Přitom každá tato akce by se
měla vždy realizovat celá v jednom roce. Rada se na své 25. schůzi dále zabývala
podrobným rozpisem rozpočtu a na tuto schůzi byli pozváni i ostatní zastupitelé, aby se
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mohli detailně seznámit s náplní jednotlivých paragrafů rozpočtu. V diskusi se projevila
obava z vyčerpání všech volných prostředků (našetřených v předchozích obdobích) během
roku 2016 a byl vznesen dotaz, zda je nezbytné realizovat stavební úpravy budov školy
a obecního úřadu v tomto roce, či zda je možné tuto akci odložit. Starosta sdělil, že odklad
možný je, nicméně že akce se bude dál připravovat z hlediska vydání stavebního povolení,
aby bylo možno v budoucnu přikročit ke stavbě bez zdržení a zároveň v případě existence
vhodného dotačního titulu aby bylo možno o dotaci požádat a při jejím eventuálním získání
začít s realizací stavby. Starosta proto při projednávání návrhu rozpočtu předložil návrh na
snížení z původně plánované investiční částky 1,4 mil. Kč na pouhých 50 tis. Kč, aby obec
mohla v roce 2016 uhradit náklady spojené s vydáním stavebního povolení. Tím došlo ke
snížení tzv. financování o 1,35 mil. Kč. Dále v návrhu rozpočtu byla v paragrafu
2212 – silnice, místní komunikace připravena částka 400 tis. Kč na realizaci komunikace
mezi parkovišti na hřbitově. Tuto komunikaci se však podařilo realizovat ještě v prosinci 2015
a proto je z návrhu rozpočtu zcela vypuštěna. Obci tak část doposud ušetřených prostředků
(cca 1,8 mil. Kč) zůstane ke konci roku 2016 na účtech.
Zároveň však je potřeba připravit finanční zdroje pro realizaci veřejného osvětlení v roce
2016 a to je možné sjednáním úvěru. Vzhledem k tomu, že úroková míra úvěrů pro obce je
v současnosti velmi nízká, je vhodné sjednat úvěr ve výši odpovídající ceně za celé veřejné
osvětlení. Ke schválení takového úvěru je příslušné zastupitelstvo obce a tak by mohlo po
jeho schválení zahrnout tento zdroj prostředků do rozpočtu obce.
Rozpočet obce na rok 2016 tvoří přílohu č. 11 zápisu.
Diskuze:
V rozsáhlé diskuzi zastupitelé probrali možnost opravy chodníků, využití dotace na
bezbariérovost a navrhli zažádat o tuto dotaci. Starosta poukázal na nutnost mít v takovém
případě vypracovaný projekt na bezbariérovost pro celou obec. Pan Michael Ulbrich se
dotázal, jestli tedy chodníky bude obec financovat z vlastních zdrojů a veřejné osvětlení
z úvěru, pan starosta odpověděl, že ano. Dále pan Michael Ulbrich poukázal na nutnost do
usnesení identifikovat závazné ukazatele.
Návrh usnesení č. 12: 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 2016.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 12 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje závazné ukazatele rozpočtu obce Kobylnice na rok 2016 takto:
Příjmy
Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

10 384 500
498 600
25 500
431 300
11 339 900
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Výdaje
paragraf
2212
2219
2221
2229
2321
3113
3314
3319
3322
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3631
3632
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3745
3799
3900
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6409
Výdaje
celkem

silnice, místní komunikace
chodníky
dopravní obslužnost
dopravní značení
kanalizace
základní a mateřská škola
knihovna
kultura ostatní
zvonice
obecní rozhlas
místní časopis
kultura, společenské akce
sport. zař. v maj. obce
ostatní tělovýchovná činnost
využití volného času dětí
zájmová činnost
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plán
územní rozvoj
územní rozvoj ost.
nebezpečný odpad
komunální odpad
ostatní odpady
veřejná zeleň
ekologické záležitosti
ostatní neškolské vzdělávání
ochrana obyvatel
bezpečnost a veřejný pořádek
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
bankovní poplatky
pojištění majetku
sociální fond
daň právnické osoby - obec
ost. čin. j. n. (transfery)

Neinvestiční Investiční
92 000
352 000 1 430 000
74 200
50 000
176 900 1 817 200
1 040 200
175 100
53 600
127 700
366 500
200 000
50 000
161 300
41 000
100 000
200 000
165 200
94 800
700 000
220 000
31 000
200 000
15 900
158 400 2 000 000
25 000
660 000
6 000
995 300
3 000
9 000
100 000
162 000
131 000
1 454 200
1 622 800
2 000
35 100
80 000
90 000
36 300
8 882 400

6 622 300

Rekapitulace
Příjmy v roce 2016
Výdaje v roce 2016
Saldo

11 339 900
15 504 700
-4 164 800

Financování
8115 použití prostř. z minulých období
8124 splátka úvěru ZŠ
Financování celkem

4 831 500
-666 700
4 164 800
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Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zahájit kroky k získání úvěru ve
výši odpovídající nákladům na vybudování veřejného osvětlení.
Hlasování:
PRO: 11

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

12. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016
Ředitelka školy na výzvu starosty předložila návrh rozpočtu školy na rok 2016 ve skladbě
podle rozpočtových účtů. Po projednání nepřesností v začlenění nákladů je předložen návrh,
podle kterého by příspěvek zřizovatele činil celkem 823.500 Kč, z toho odpisy budou
96.964,71 Kč. Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci závazné ukazatele, podle kterých
ředitelka se svěřenými prostředky hospodaří. Závazné ukazatele věcné by tak byly
stanoveny podle jednotlivých účtů (viz příloha), závazné ukazatele o cash flow obdobně jako
v předchozích letech, tedy v lednu by příspěvek činil 96.964,71 Kč + 96.500 Kč, v měsících
únor až srpen vždy 90 tis. Kč s tím, že odvod odpisů ve výši 96.964,71 Kč by proběhl
v měsíci únoru 2016.
Rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016 tvoří přílohu č. 12 zápisu.
Diskuze: nebyla
Návrh usnesení č. 15: 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 2016
takto:
Věcné ukazatele dle rozpočtu ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016
Časové ukazatele:
Příspěvek v lednu
únor – červen vždy
září a říjen vždy

96.964,71 Kč + 96.500 Kč
90.000 Kč
90.000 Kč

Součástí stanovených ukazatelů je uložení povinnosti příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Kobylnice p. o., aby v souladu s ust. § 28 odst. 6 písm. a) a odst. 6 písm. b) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
odvedla všechny prostředky z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele v průběhu února
2016.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

13. Směna pozemku s doplatkem
Pan Lukáš Klaška před časem projevil zájem o odkoupení pozemků p. č. 86/3 a p.č. 94/23
v k. ú. Kobylnice u Brna ve vlastnictví obce. Následně od tohoto záměru upustil a požádal
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o směnu těchto pozemků za pozemek před domem jeho rodičů na ulici Sokolnické, který je
veřejným prostranstvím a o který by obec měla stát pro potřeby vedení inženýrských sítí.
Součet výměr obecních pozemků činí 142 m2, výměra nabízeného pozemku činí 91 m2.
Vzhledem k předchozímu usnesení rady obce o záměru prodeje těchto pozemků je vhodné
schválit směnu s doplatkem za zbývajících 51 m2. Záměr směny byl v souladu se zákonem
zveřejněn na úřední desce obce od 2. 11. do 18. 11. 2015.
Již v souvislosti s prodejem pozemku p. č. 86/4 pro umožnění přístupu zahrady žadatele byl
neformálně upozorněn vlastník druhé přiléhající zahrady (p. č. 85/1) na možnost odprodeje
tohoto pozemku. Doposud se k této možnosti nevyjádřil. Sousedící pozemek p. č. 86/4 byl
v roce 2013 odprodán za cenu 500 Kč/m2.
Žádost o směnu pozemků s doplatkem tvoří přílohu č. 13 zápisu.
Diskuze:
V diskuzi zastupitelé probrali možnost a potřebnost případného každoročního vypracování
oficiálního oceňovacího dokumentu, ve kterém by zastupitelstvo právě pro takovéto případy
stanovilo cenu tak, aby byla pro všechny stejně spravedlivá. Pan starosta poukázal na
velikou složitost a případně problémy z toho vyplývající. Nakonec se zastupitelé shodli, že
v současnosti takto stanovená cena existuje, byť neoficiálně a vzhledem k nutnosti o cenách
pozemků vždy jednat to postačuje.
Pan Petr Šoupal v debatě načal otázku vybudování veřejného osvětlení na komunikaci
vlastněné panem Weissem. Zastupitelé probrali komplikovaný právní vztah mezi vlastníky
pozemků, obcí a investorem a pan starosta pověřil právníka obce, aby prověřil smlouvy mezi
investorem a obcí.
Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb. schvaluje směnu pozemků p. č. 86/3 a p.č. 94/23 v k. ú. Kobylnice u Brna
v součtové výměře 142 m2 za část pozemku p. č. 82 v k. ú. Kobylnice u Brna, označenou
geometrickým plánem č. 598-36/2015 jako pozemek p. č. 82/2 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 91 m2, a to s doplatkem ze strany pana Lukáše Klašky ve výši 25.500 Kč.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

14. Bezúplatné nabytí pozemků
Starosta několik roků usiluje o získání některých pozemků od Úřadu pro zastupování státu.
V tuto chvíli byl radou projednán a doporučen zastupitelstvu ke schválení návrh smlouvy na
dva tyto pozemky. Jedná se o pozemek na ulici Krátké (před garážemi) a na ulici Za Dvory
(před garážemi). Pozemek 210/1 je zatížen věcným břemenem zřizování a provozování
vedení telekomunikační sítě, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 11. 9.
2002 a to ve prospěch společností TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s.
Dne 8. 12. večer obec obdržela datovou schránkou podklad pro přijetí třetího pozemku a to
p. č. 210/3, který je rovněž na ulici Krátké. Tento pozemek je zatížen stejným břemenem jako
pozemek p. č. 210/1.
Diskuze:
Pan Karel Žbánek vznesl připomínku, že na úřední desce visel záměr týkající se pouze dvou
pozemků, nikoliv tří. Pan starosta odpověděl, že to není problém, neboť při nabývání
pozemků obcí není záměr nutné vyvěšovat vůbec.
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Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb. schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 210/1 o výměře 119 m2,
p. č. 210/3 o výměře 88 m2 a p. č. 376/15 o výměře 86 m2, vše v k. ú. Kobylnice u Brna od
České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

15. Dar Sboru dobrovolných hasičů
Hasiči jako každý druhý rok provedli sběr železného šrotu jménem obce a výtěžek se jim
vždy přenechává jako dar. V tomto sběru dosáhli výtěžku 4.980 Kč. Hasiči dále zahájili
činnost s mládeží a se ženami – členkami SDH. Tyto aktivity vyžadují nemalé prostředky,
a proto SDH požádal obec o dar na náklady této činnosti ve výši 20 tis. Kč. V součtu tedy
24.980 Kč. Rada obce má pravomoc jen do 20 tis. Kč za rok a bylo proto potřeba přesunout
rozhodnutí o takovém daru na zastupitelstvo.
Diskuze: nebyla
Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zák.
č. 128/2000 Sb. schvaluje dar Sboru dobrovolných hasičů Kobylnice ve výši 24.980 Kč.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

16. Stanovení názvů ulic v lokalitě Za Humny
Rada obce se zabývala stanovením názvů ulic v lokalitě Za Humny, kde již nyní jsou
vytvořena nová stavební místa a existuje záměr na vytvoření (zainvestování) nové ulice.
V okamžiku zařazení konkrétních nemovitostí v těchto nových stavebních lokalitách do
centrálního registru musí být mj. také určen název ulice. Z diskuze vzešel návrh, aby první
nově vzniklá ulice nesla název Za Štosy, protože to je historický název polní trati v tomto
prostoru. Při vzniku dalších ulic by se potom použily názvy polních plodin a jako první se
navrhují názvy ulic (jinde již zažité) Ječná a Žitná. Bude-li potřeba stanovit další názvy, bude
možné zvolit dle potřeby další názvy zase podle zemědělských plodin.
Diskuze:
V diskuzi se zastupitelé zabývali návrhy jmen budoucích ulic. Byl vznesen požadavek, aby
byly z názvů ulic vypuštěny předložky, které název zbytečně komplikují Dále se zastupitelé
shodli na tom, že názvy budou ulicím přidělovány v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny
v usnesení.
Návrh usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. q)
zákona č. 128/2000 Sb. schvaluje názvy nových budoucích ulic v pořadí Štosy, Ječná, Žitná.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0
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17. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2016
Zasedání zastupitelstva se dle zákona musí uskutečnit alespoň jedenkrát za tři měsíce.
Vzhledem k tomu a vzhledem k dalším okolnostem (např. povinnost schválit účetní závěrku
do 30. 6. běžného roku apod., nevhodnost konání zasedání o školních prázdninách…) se
navrhuje uspořádat zasedání zastupitelstva v roce 2016 v následujících termínech:
25. února
28. dubna
23. června
22. září
8. prosince
Diskuze: nebyla
Návrh usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravděpodobné termíny konání
zasedání zastupitelstva v roce 2016.
Hlasování:
PRO: 12

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

18. Různé
Jsou rozeslány návrhy smluv o smlouvách budoucích o pozemcích pro výstavbu cyklostezky
a budou po úpravách návrhu smlouvy rozeslány i ty, které by umožnily propojení ulic Polní
až Pratecké. Rada Dobrovolného svazku obcí Šlapanicko připravuje podklady pro velký
projekt cyklostezek, umožňujících mobilitu v okolí Brna. Dále bude např. potřeba stanovit
pravidla pro financování nákladů tohoto projektu.
Je připravován soupis vlastníků orné půdy v extravilánu obce tak, abychom od nich (snad)
získali souhlas se zahájením pozemkových úprav. Pan Karel Žbánek se dotázal, kdo je
největším vlastníkem. Pan starosta odpověděl, že je jím společnost BONAGRO a.s.
Pan Petr Šoupal navrhl, aby zastupitelé na vybudování nové cyklostezky využili příspěvků
z dotací EU, načež pan starosta odpověděl, že to je určitě jedna z možností a rozvedl
postup, za jakého by to bylo možné. Pan Šoupal se dále dotázal, jestli by bylo možné posílit
dopravní spoj mezi Šlapanicemi a Kobylnicemi. Zastupitelé odpověděli, že možné by to bylo,
avšak by to neslo zvýšení nákladů na dopravu pro obec, což vzhledem k tomu, že za hlavní
spojení je v Kobylnicích považován spoj č. 48, není v současné době v plánu.
Zastupitelé dále debatovali o vybudování nových míst pro umístění kontejnerů pro sběr
tříděného odpadu.
Starosta připomenul akce do konce roku (turnaj v nohejbale, den otevřených dveří spojený
s výstavkou vánočních přání ve škole, vánoční koncert Zlaťanky, předvánoční posezení se
seniory, společné koledování u jesliček…) a požádal zastupitele o účast při přípravě sálu na
vánoční koncert.
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci v roce 2015 a zasedání ukončil.
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Ing. Lubomír Šmíd
starosta

Stanislav Dolanský
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
Michael Ulbrich
Zdeňka Matulová

Zapsal: Mgr. Jiří Dočekal
Zápis vyhotoven dne: 14. 12. 2015
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