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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice d ne 25. 2. 2016 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:20 hod. 
 
Přítomni:     
15 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, Petr Peško, Dana 
Šmídová, Tomáš Šulc, Petr Florian 
 
Omluveni:  
 
Pozdní příchod: Jiří Pecl 18:10 hod. 
(viz prezenční listina); 
 
pracovníci OÚ Mgr. Jiří Dočekal, Marie Ustohalová 
 
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 závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016 
7. Plánovací smlouva Horáček, Votápek 
8. Plánovací smlouva Mahdalová 
9. Bezúplatné nabytí pozemku  
10. Smlouvy o smlouvách budoucích - cyklostezka 
11. Dotace Zlaťanka 
12. Různé 

 
 

1. Zahájení, schválení programu, volba ov ěřovatel ů 

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. 

 
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 
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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 
 
Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 94 odst. 2 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje program 
zasedání zastupitelstva: 

1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů 
2. Zpráva z jednání rady obce 
3. Zpráva finančního výboru 
4. Zpráva kontrolního výboru 
5. Schválení rozpočtových opatření 
6. Změna závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2016 
7. Plánovací smlouva Horáček, Votápek 
8. Plánovací smlouva Mahdalová 
9. Bezúplatné nabytí pozemku  
10. Smlouvy o smlouvách budoucích - cyklostezka 
11. Dotace Zlaťanka 
12. Různé 

 
Hlasování: 
PRO: 14    PROTI: 0                  ZDRŽEL SE: 0   
 
 
 

2. Zpráva z jednání rady obce  

Starosta stručně připomněl, čím se rada na předchozích 6 schůzích (26. – 31. schůze) od 
posledního zasedání zastupitelstva zabývala. Rada provedla rozpočtová opatření 14, 15               
a 16/2015 a rozpočtová opatření č. 1 a 2/2016 a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 12, 13            
a 14/2015. Určila vhodného zhotovitele služby svoz a likvidace komunálního odpadu, 
schválila smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě vodovod – posílení skupinového 
vodovodu Šlapanicko, schválila směrnici k používání sociálního fondu, Licenční smlouvu 
s OSA na Babské hody, poskytnutí daru obce do Tříkrálové sbírky, stanovila slevu 
cestovném na dítě při lyžařském zájezdu, schválila dary do tomboly na plesech, schválila dar 
v souvislosti s dlouhodobým výkonem funkce, schválila žádost o hostování lunaparku, 
schválila smlouvu o směně pozemků s doplatkem, projednala dotační možnosti z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, schválila nákup stolů pro kulturní akce, dala souhlas k nájmu učeben 
na výuku náboženství, schválila smlouvu o zřízení věcného břemene pro E.ON, schválila dar 
Svazu tělesně postižených a dotaci Zlaťance, projednala změnu odpisů v ZŠ, účetní závěrku 
ZŠ a schválila návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, projednala 
zprávu z jednání o koordinaci postupu s E.ON Distribuce, schválila žádost o povolení 
k napojení na síť VO, schválila rozpis rozpočtu na rok 2016 a projednala plánovací smlouvu 
a smlouvy související pro investory Horáček a Votápek a projednala bezúplatné nabytí 
pozemku na ulici Ponětovické.  
 
Diskuze: V diskuzi se pan Michael Ulbrich zeptal, v jakém stavu je projekt veřejného 
osvětlení. Pan starosta odpověděl, že v současné době si E.ON projednává majetkoprávní 
vztahy s majiteli pozemků dotčených výstavbou veřejného osvětlení a vzhledem k jejich 
počtu a velkému množství úkonů není jisté, zdali nebude nutné projekt odložit o rok. Paní 
Lenka Šimlová se zeptala, jestli by  i v tom případě bylo možné požádat o úvěr už letos, na 
což jí pan starosta odpověděl, že nikoliv. 
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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 finan čního výboru  

V průběhu projednávání tohoto bodu přišel Jiří Pecl. 
Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová.  
Ve zprávě zaznělo: Finanční výbor se zabýval plněním rozpočtu k 31. 12. 2015, rozpisem 
rozpočtu pro rok 2016 a rozpočtovými opatřeními č. 14, 15 a 16/2015 a 1 a 2/2016. Finanční 
výbor doporučili tato opatření schválit. 
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: 14                  PROTI: 0            ZDRŽEL  SE: 1       

 
 

4. Zpráva kontrolního výboru  

Zprávu kontrolního výboru přednesla předsedkyně kontrolního výboru Zdeňka Matulová.  
Zastupitele Přítomné informovala, že kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení 
rady obce a vznesl připomínky uvedené v zápisu z VII. zasedání kontrolního výboru. 
 
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: 14                       PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 1 
 
 
  

5. Schválení rozpo čtových opat ření 

Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření. 
 
Rozpočtové opat ření č. 14/2015 
Obsahem rozpočtového opatření je přesun prostředků z oprav chodníků na opravy dlažby na 
hřbitově. 
 
Rozpočtové opat ření č.  15/2015 
Obsahem rozpočtového opatření je posílení rozpočtu na financování Obecní policie o 800 Kč 
a rozúčtovány příjmy z ÚP a výdaje na jednotlivé pracovníky v souladu s reálným čerpáním  
a v souladu s jednotlivými zdroji dotace, přičemž došlo ke snížení objemu přijatých dotací na 
základě reálných příjmů během roku. Tyto příjmy se odvíjejí od existujících pracovních smluv 
na pracovníky VPP. V sumáři, který je vytvářen ručně (nikoli jako sestava z PC) byla chybně 
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uvedena na straně příjmů částka s kladným znaménkem, správně mělo být -143 100 Kč. Na 
stole je opravený sumář rozpočtových opatření. 
 
Rozpočtové opat ření č.  16/2015  
Tímto rozpočtovým opatřením jsou přijaty dotace z Úřadu práce na VPP a na SÚPM (cca        
36 tis. Kč). 
 
Rozpočtové opat ření č.  1/2016 
Tímto rozpočtovým opatřením jsou navýšeny zdroje na úhradu PD na zateplení budovy ZŠ 
(faktura došla až v roce 2016) a zdroje na příspěvek na pojištění DSO Šlapanicko. 
 
Rozpočtové opat ření č.  2/2016 
V předchozím období obec zakoupila pro potřeby kulturních akcí v sokolovně židle. Při 
obecním plesu bylo zjištěno, že je v sokolovně řada stolů (ve vlastnictví TJ Sokol), které jsou 
již zcela opotřebované a které nepřispívají ke kulturnosti prostředí. Z toho důvodu rada 
schválila zakoupení 20 ks restauračních stolů. Jejich cena by měla být 49.880 Kč.  
Pro dotažení stavebně správních činností u starších rozestavěných staveb bylo zapotřebí 
využít odborné firmy pro jednání s dotčenými orgány státní správy. Tato činnost v tuto chvíli 
vyžadovala 19.600 Kč. 
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
Diskuze: V diskuzi pan Michael Ulbrich poukázal na nesrovnalost mezi tím, co je uvedeno 
v materiálech a tím co přednesl pan starosta, konkrétně u rozpočtového opatření 1/2016. 
Pan starosta vysvětlil, že se jednalo o přesun mezi jednotlivými paragrafy a v materiálech 
byla uveden údaj po přesunu, zatímco přítomným byl omylem přednesen údaj před 
přesunem. Součástí rozpočtového opatření bylo navýšení příspěvku na připojištění 
provedené skrze DSO Šlapanicko, který slouží k připojištění proti úrazům zejména ve škole, 
na školních výletech a podobně. Paní Lenka Šimlová se zeptala, čeho se týkalo opatření 
1/2016. Pan starosta odpověděl, že se jednalo o najmutí externí firmy k provedení 
potřebných úkonů týkajících se kolaudace. 
 
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. 14/2015, 15/2015 a 16/2015 a provedená rozpočtová opatření č. 1/2016, 2/2016. 
 
Hlasování: 
PRO: 15                         PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0      
 
 
 

6. Změna závazných ukazatel ů ZŠ a MŠ Kobylnice  
 

Při schvalování rozpočtu, resp. závazných ukazatelů ZŚ v prosinci minulého roku byly 
očekávány odpisy v roce 2016 ve výši 96.965 Kč, přičemž se vycházelo z výpočtu 
předaného účetním školy. Na tomtéž zastupitelstvu však obec svěřila škole myčku a ta byla 
následně zahrnuta do odpisového plánu školy. Po přepočítání byly odpisy na rok 2016 
stanoveny ve výši 101.823 Kč. Vzhledem k tomu, že odpisy škola vytváří z příspěvku 
zřizovatele a následně je zpět zřizovateli odvádí, je potřeba na změněnou výši odpisů 
reagovat i v závazných ukazatelích. Proto bude zastupitelstvu předložen návrh na jejich 
změnu tak, že příspěvek na odpisy bude v měsíci březnu navýšen o 4.858 Kč a škola bude 
mít povinnost zůstatek na investičním fondu vrátit v měsíci dubnu. Vzhledem k povinnosti 
odvést prostředky zpět zřizovateli je operace fiskálně neutrální (rozpočet nijak nezmění). 
 
Diskuze: nebyla 
 
Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 12 odst. 2 písm. b) a § 28 
odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů, schvaluje změnu závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice,  p. o. 
na rok 2016 takto: 
Odpisy se zvyšují z 96.965 Kč na 101.823 Kč. Příspěvek zřizovatele se zvyšuje o 4.858 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, vzniklé po 1. 3. 2016 do rozpočtu 
zřizovatele v průběhu dubna 2016. 
 
Hlasování: 
PRO: 15                        PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0        
 
   

 
7. Plánovací smlouva Horá ček, Votápek  

 
Investoři pěstitelské pálenice s restaurací požádali obec o uzavření plánovací smlouvy na 
výstavbu komunikace (v hodnotě cca 2,5 mil. Kč), obsluhující jednak pálenici, ale také 
prostor po levé straně potoka s potenciální možností vybudovat komunikaci pro obsluhu 
pozemků níže podél potoka. V rámci této plánovací smlouvy dále nabízejí upravení části 
jejich pozemku (p. č. 827/8 o výměře 144 m2 v koutu u spodního mostu) – odtěžení 
současného zpevnění, doplnění ornicí a výsadbu sadu, předání tohoto pozemku obci, dále 
předání pozemku pod plánovanou komunikací obci (p. č. 827/7 o výměře 152 m2) a předání 
samotné komunikace. Na druhou stranu požadují náhradou část pozemku p. č. 827/1 (827/6) 
o výměře 2161 m2 (jižně od pálenice) a část pozemku p. č. 834/1 (834/3) o výměře 329 m2. 
K tomu předložili ještě smlouvu směnnou a smlouvu o právu stavebníka umístit a provést 
stavbu. Souhrn těchto tří smluv zabezpečuje podmínky pro vydání stavebního povolení, 
realizaci díla a následné předání komunikace obci. Obec podle návrhu smluv předá 
stavebníku pozemky o výměře významně vyšší, rozdíl v jejich hodnotě je však dorovnán 
hodnotou komunikace, kterou vybuduje stavebník a bezplatně předá obci. Záměr je fiskálně 
neutrální. Návrh geometrického plánu tvoří přílohu č. 4 zápisu. Návrh smluv ze strany 
stavebníků obdrželi zastupitelé v podkladech. V době do dnešního zastupitelstva byly 
smlouvy ze strany obce na základě některých připomínek zastupitelů upraveny a jsou nyní 
předloženy. Zásadní změnou je, že smlouva směnná se mění na smlouvu o smlouvě 
budoucí směnné, čímž je zaručena jistota pro obě smluvní strany.  Tedy že stavebník může 
stavět a po dokončení staveb mu bude pozemek předán, obec zase, že stavebník skutečně 
stavby zrealizuje a následně (ve stejném okamžiku) předá svoje pozemky a stavbu 
komunikace obci. Zároveň se konstatuje, že stavba komunikace až do dokončení patří 
stavebníku, ale v rámci směny je dokončená předána obci. Smlouvy tvoří přílohy č. 5, 6 a 7 
zápisu. 
 
Diskuze: V dlouhé diskuzi zastupitelé dopodrobna probrali s přítomným panem Horáčkem 
pro a proti případných smluv. Zastupitelé vyjádřili obavu z nedostatečného smluvního 
zajištění směny pozemků v případě nepředvídatelné události, která by zabránila provedení 
záměrů v plánovací smlouvě. Po debatě, ve které nedošlo k jednoznačnému závěru týkající 
se takovéhoto smluvního zajištění, se zastupitelé shodli na svolání mimořádného jednání 
zastupitelstva, které bude mít za cíl právě uzavření potřebných smluv. Vzhledem k tomu, že 
se zastupitelé neshodli na znění usnesení, bylo projednávání bodu poté hlasováním 
ukončeno. 
 
Hlasování: 
PRO: 14                        PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 1        
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8. Plánovací smlouva Mahdalová  
 
Vlastnice pozemku p. č. 652/20 v k. ú. Kobylnice u Brna (ulice Za Humny) se v rámci 
přípravy stavby svého zamýšleného rodinného domu na tomto pozemku obrátila na obec 
s návrhem plánovací smlouvy, ve které se zavazuje vybudovat rozšíření komunikace 
v prostoru sousedícím s dotčeným pozemkem v šířce a hranicích definovaných 
zastupitelstvem již v plánovací smlouvě s vlastníkem pozemku 652/7 (sousedícím z jihu)      
a po vybudování komunikaci včetně dotčené části pozemku bezúplatně předat obci. Záměr 
je fiskálně neutrální. 
Návrh plánovací smlouvy tvoří přílohu č. 8 zápisu. 
 
Diskuze:  V diskuzi se paní Lenka Šimlová dotázala, jak to má paní Mahdalová vyřešeno 
s vlastníkem komunikace panem Weissem, jak naváže na jeho pozemek a jak bude 
vyřešeno veřejné osvětlení. Pan starosta vysvětlil, že obci jde zejména o směr plánované 
komunikace, její navázání s panem Weissem si paní Mahdalová bude muset vyřešit sama, 
soukromoprávní cestou. Veřejné osvětlení budovat nebude. Pan Žbánek vznesl dotaz, jak je 
to s prověřením plánovací smlouvy mezi panem Wiessem a obcí. Pan Jiří Dočekal 
odpověděl, že smlouva byla prověřena a určitě je vymahatelná jako celek, nicméně veřejné 
osvětlení není její součástí. Zastupitelé se shodli na nutnosti vypracovat vzor plánovací 
smlouvy, kterou by obec mohla v takovýchto případech používat, aby se zamezilo dalšímu 
vzniku podobných sporů mezi obcí a developerem. 
 

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 plánovací smlouvu mezi 
obcí Kobylnice a paní Renatou Mahdalovou. 
 
Hlasování: 
PRO: 15                       PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0       
 
 
 

9. Bezúplatné nabytí pozemku  
 

Obec před časem (po digitalizaci katastru) vyzvala vlastníky pozemků na veřejném 
prostranství o jejich převod do vlastnictví obce. Některé z takovýchto pozemků však byly ve 
vlastnictví již zemřelých osob a obec přiměla pravděpodobné dědice k obnově dědického 
řízení. Jedním z těchto pozemků je pozemek p. č. 595/13 ve vlastnictví paní Hedviky 
Klaškové a Ing. Pavla Klašky. Tito vlastníci nyní nabízejí dotčený pozemek bezúplatně obci. 
Je žádoucí, aby obec sjednotila vlastnictví veřejných pozemků. Záměr je fiskálně neutrální. 
 
Diskuze: nebyla 
 
Návrh na usnesení č. 9: 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. 595/13, ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 22 m2 od paní Hedviky Klaškové 
a Ing. Pavla Klašky. 
 
Hlasování: 
PRO: 15                     PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0       

 

 
10. Smlouvy o smlouvách budoucích – cyklostezka  

 
V návaznosti na záměr vybudovat cyklostezku Sokolnice – Ponětovice byli zjištěni majitelé 
pozemků v plánované trase a byli osloveni s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí, která řeší 
možnost výstavby cyklostezky na jejich pozemcích a jejich následné odkoupení. Smlouva je 
koncipována tak, aby realizátorem akce mohla být buď obec anebo Dobrovolný svazek obcí 
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Šlapanicko. V současné době jsou ze strany vlastníků podepsány 2 smlouvy, které rada 
obce schválí, pokud zastupitelstvo schválí nabytí dotčených pozemků. Dále pokračují 
jednání s ostatními vlastníky pozemků. Smlouvy budou v případě realizace cyklostezky 
zatěžovat budoucí rozpočet, na druhou stranu předpokládaný dotační titul považuje za 
uznatelné náklady i nákup pozemků až do ceny dle znaleckého posudku.  
 
Diskuze: V obsáhle diskuzi zastupitelé probrali trasu plánované cyklostezky, dotázali se na 
počet vlastníků dotčených pozemků a jaké bývají obvyklé technické parametry cyklostezek. 
Pan starosta dotazy zodpověděl, uvedl v jakém stavu je jednání s vlastníky, zmínil 
plánovanou dohodou mezi panem a paní Vrbasovými a na nástěnné mapě ukázal přibližnou 
trasu plánované cyklostezky. 
Trasa cyklostezky povede na katastrálním území obce Kobylnice u Brna pravděpodobně od 
Bažantnice, po pravém břehu Říčky, až k silnice směřující do Dvorsk. U křižovatky překročí 
silnici a povede biokoridorem směrem k Ponětovicím, kde se napojí na ponětovický úsek 
cyklostezky. V současnosti probíhá jednání a uzavírání smluv se 17 vlastníky pozemků 
nacházejících se na trase budoucí cyklostezky. Vlastníky největší části potřebných pozemků 
jsou paní inženýrka Vrbasová a pan inženýr Vrbas, kteří se s obcí předběžně dohodli na 
směně pozemků. 
Cyklostezka bude mít pevný, asfaltový povrch, její šířka bude přibližně 3 metry a její součástí 
by mělo být i další vybavení ležící na obslužné části pozemků sloužících k provozu 
cyklostezky jako jsou například lavičky, odpadkové koše apod. 
 
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 nákup pozemků, 
dotčených výstavbou plánované cyklostezky Sokolnice – Ponětovice, v rozsahu reálně 
zastavěné části pozemků, které budou po stavbě odděleny geometrickým plánem za cenu 
do výše dle znaleckého posudku. 
 

Hlasování: 
PRO: 15                     PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0      

 
 
 

11. Dotace Zla ťanka  
 
Dechová hudba Zlaťanka hodlá zorganizovat další ročník Festivalu dechových hudeb                
(1. sobota v červnu). Rozpočet akce činí cca 200 tis. Kč a DH Zlaťanka požádala o dotaci ve 
výši 50.000 Kč. Žádost nesplňovala formální požadavky podle zákona, byla však na výzvu 
opravena. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace po připomínkách od zastupitelů tvoří přílohu  
č. 11 zápisu. Upraveny byly jednak formální náležitosti a také byla na návrh zastupitele 
zkrácena lhůta pro podání vyúčtování, aby s ním mohlo být zastupitelstvo na svém 
prosincovém zasedání seznámeno. Rozpočet obce na rok 2016 s touto dotací počítá. 
 
Diskuze: Pan Žbánek se dotázal, zdali má obec vypracovanou nějakou vnitřní směrnici, na 
základě které rozhoduje o výši dotace. Pan starosta odpověděl, že nemá, o výši a poskytnutí 
dotace do určité výše rozhoduje rada obce, která se při svém rozhodování řídí zákonnými 
předpisy, známými podklady a vlastním uvážením. 
 
Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Kobylnice ve prospěch Sdružení dechové hudby Zlaťanka. 

Hlasování: 
PRO: 13                      PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 2       
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12. Různé 
 
V tomto bodě pan starosta připomenul, že 9. dubna bude jarní úklidový den. Upozornil na to, 
že vzhledem k předchozí dohodě bude v brzké době svoláno mimořádné zastupitelstvo, dále 
pak na to, že letos neproběhne obecní zabíjačka a že bude objednán prořez ovocných 
stromů.  
 
Byla vznesena připomínka k zalednění víceúčelového sportoviště a zastupitelé se shodli na 
tom, že do budoucna se již toto dělat nebude, neboť tím hřiště trpí a vzhledem ke 
klimatickým podmínkám to stejně svůj účel neplní. Dále pan starosta dodal, že se odborná 
firma zabývá stavem tohoto hřiště. 
 
Zastupitelé v krátkosti probrali možnosti získání dotací na opravu chodníků, pan starosta 
podotknul, že šance je velice malá a náklady vysoké. Není tedy příliš pravděpodobné, že by 
obec o tyto dotace žádala. 
 
Dobrovolní hasiči mají nového předsedu a budou v brzké době kácet topoly za zatáčkou        
u výjezdu z obce (v Hloušku).  
 
Pan Žbánek se dotázal, v jaké fázi jsou přípravy komplexních pozemkových úprav. Pan 
Dočekal odpověděl, že přípravné práce jsou skončeny a v současnosti bylo zahájeno 
oslovování jednotlivých majitelů a získávání jejich souhlasu. 
 
Dále se pan Žbánek otázal, zdali bude na internetových stránkách k nahlédnutí projektová 
dokumentace týkající se výstavby veřejného osvětlení. Pan starosta odpověděl, že tato 
projektová dokumentace ještě neexistuje a v okamžiku kdy bude vyhotovena, bude pro 
technickou náročnost převodu do podoby zveřejnitelné na webu k nahlédnutí v kanceláři 
obecního úřadu. 
 
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci a zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 
                   starosta                                                                                místostarosta 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Michael Ulbrich 
 
Zdeňka Matulová  
 
 
Zapsal: Mgr. Jiří Dočekal    
 
Zápis vyhotoven dne: 3. 3. 2016  


