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Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice  dne 8.12. 2016 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:30 hod. 
 
Přítomni:     
13 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Peško, Lenka Šimlová, 
Lubomír Šmíd, Petra Štefková, Tomáš Šulc, Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Daniela 
Zlatkovská, Petr Florian, Zdeňka Matulová, Jiří Pecl, Ladislav Votápek (viz prezenční listina); 
 
Omluveni: Dana Šmídová, 
 
Dále přítomni: 
pracovník OÚ Jiří Dočekal, účetní obce 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. Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů  
6. Schválení rozpočtových opatření 
7. Rezignace na funkci člena rady a volba nového člena rady obce 
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu 
10. Rozpočet obce na rok 2017 
11. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
12. Navýšení hodnoty svěřeného nemovitého majetku a svěření movitého majetku ZŠ a 

MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny 
13. Plánovací smlouva MENSTAV s.r.o. 
14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kobylnice 
15. Pořízení územního plánu a schválení „určeného zastupitele“ 
16. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2017 
17. 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 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: 13                 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 změnu programu zasedání nebyly 
předloženy. 

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. Kontrola plnění úkolů, které vznikly z podnětu KV, zastupitelů a občanů  
6. Schválení rozpočtových opatření 
7. Rezignace na funkci člena rady a volba nového člena rady obce 
8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  

9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu 
10. Rozpočet obce na rok 2017 
11. Stanovení závazných ukazatelů ZŠ a MŠ Kobylnice 
12. Navýšení hodnoty svěřeného nemovitého majetku a svěření movitého majetku ZŠ a 

MŠ Kobylnice k hospodaření – změna přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny 
13. Plánovací smlouva MENSTAV s.r.o. 
14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kobylnice 
15. Pořízení územního plánu a schválení „určeného zastupitele“ 
16. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 2017 
17. Různé 

 
Hlasování: 
PRO: 13                PROTI: 0           ZDRŽEL SE : 0      
 
 

2. Zpráva z jednání rady obce  

Starosta stručně zrekapituloval, čím se rada na předchozích 5 schůzích (42. až 46. schůze) 
od 12. zasedání zastupitelstva zabývala. Rada provedla rozpočtová opatření č. 12 až 
14/2016 a schválila změnu rozpisu rozpočtu č. 10 až 12/2016, dále schválila dar rodičům 
nových občánků, dar fyzickým osobám – seniorům v souvislosti s předvánočním setkáním, 
servisní smlouvu s firmou GEMOS – měřič rychlosti, schválila RRA JM jako vhodného 
uchazeče o veřejné zakázky – žádosti o dotace na projekty „Zvýšení kvality a dostupnosti 
vzdělávání v obci Kobylnice“ a „Sběrný dvůr Kobylnice“ a vhodného uchazeče ATELIER 
2007 na vypracování dokumentace vnitřní bezbariérovosti v budově ZŠ, schválila příspěvek 
Brněnskému městskému střeleckému sboru na pomník, projednala Výroční zprávu o činnosti 
ZŠ a MŠ Kobylnice a 2 x projednala přerušení provozu v ZŠ a ŠD, schválila věcné dary pro 
MŠ a ŠD před koncem roku, schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro 
SANUS Brno z. s., schválila smlouvu o vzájemné propagaci obce a Království Komety a 
smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.on, , schválila odpisový plán ZŠ a MŠ Kobylnice, 
projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení plánovací smlouvu s MENSTAV s.r.o., 
projednala záměr vydat územní plán a doporučila zastupitelstvu schválit vydání územního 
plánu a jako „určeného zastupitele“ schválit starostu obce, schválila peněžitý dar pro TJ 
Sokol za sběr železného šrotu, vyjádřila se nejprve zamítavě a následně po opravách 
projektu kladně ke studii bytového domu na křižovatce ulic Ponětovická – Táborská, schválila 
pronájmy hrobových míst na léta 2017 – 2026, projednala oznámení o zrušení telefonního 
automatu O2, projednala úpravy studie sběrného dvora, schválila uspořádání společenského 
setkání zastupitelů a zaměstnanců obce, schválila návrh rozpočtu obce na rok 2017 a 
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projednala návrh rozpisu rozpočtu a rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2019, schválila 
příspěvek na výdaje telefonního spojení 
Rada se ještě sešla ke své 47. schůzi, na které se zabývala pravděpodobným rozpisem 
rozpočtu v návaznosti na zveřejněný návrh rozpočtu. Na tuto schůzi rady byli přizváni i 
ostatní zastupitelé a účetní obce. V diskuzi vzešly návrhy na 3 úpravy návrhu rozpočtu, které 
starosta přednese v příslušném bodu zasedání. 
 
Diskuze:  Pan Jiří Pecl se dotázal, jak má vypadat bytový dům na křižovatce ulic Ponětovická 
– Táborská a kdo je investorem. Starosta vysvětlil, že předkladatelem žádosti je firma 
Bonapart Group, a že se má jednat o bytový dvoupodlažní dům s podkrovím cca pro 7 bytů. 
 
Pan Tomáš Šulc a paní Daniela Zlatkovská vyjádřili obavy z možné demolice objektu č. p. 42 
s tím, že zcela určitě naruší řadový charakter domů v této ulici, ovlivní klid okolních obyvatel 
a přinese problémy pro statiku okolo stojících domů. 
 
Pan místostarosta vysvětlil, že případná demolice je pouze jednou z možností, jak dosáhnout 
požadovaného cíle, tedy zpřístupnění a zasíťování pozemků nacházejících se za zmíněným 
domem. V případě demolice nebo jakýchkoliv stavebních úprav budou majitelé okolních 
nemovitostí účastníky řízení před stavebním úřadem a budou moci uplatnit své námitky a 
připomínky u něj. 
 
V průběhu hlasování o usnesení č. 3 nebyl přítomný Stanislav Dolanský. 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO: 10                 PROTI: 0              ZDRŽEL SE: 2     
  
 

3. Zpráva finan čního výboru  

Předsedkyně finančního výboru Dana Šmídová se ze zasedání zastupitelstva ze zdravotních 
důvodů omluvila, zprávu přednesla členka FV paní Daniela Zlatkovská.  
 
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: 13                 PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0     
 
 

4. Zpráva kontrolního výboru  

Zprávu kontrolního výboru přednesla členka kontrolního výboru Zdenka Matulová. Uvedla, že 
se kontrolní výbor zabýval dvěma otázkami a to konkrétně: 
- jakou váhu má zastavovací studie při budoucím zastavování lokality Za Humny 
- kdo se stará a kdo kontroluje funkčnost požárních nádrží 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
 
Diskuze: Pan starosta odpověděl na místě na dotazy kontrolního výboru tak, že váha 
zastavovací studie je omezená, pokud by měla být závazná i pro stavebníky, bylo by nutné 
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z ní učinit evidovanou zástavbovou studii neboli regulační plán. Obec podniká kroky, aby tuto 
konkrétní zástavbovou studii pro lokalitu Za Humny bylo možné zaevidovat. Tento proces si 
vyžádá další přípravy a pravděpodobně bude trvat několik měsíců. 
 
O funkčnost požárních nádrží se stará hasičská jednotka, jejich naplněnost a technickou 
způsobilost kontroluje jednou ročně. 
 
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO: 13             PROTI: 0            ZDRŽEL SE: 0      
 
 

5. Kontrola pln ění úkol ů, které vznikly z podn ětu KV, zastupitel ů a občanů 
 
Na 12. zasedání zastupitelstva KV požádal o analýzu budoucí využitelnosti plánovaného 
oddělení mateřské školy ve vztahu k demografickému vývoji populace v Kobylnicích.  
Demografický vývoj v obci se bude odvíjet zejména od realizace nové bytové výstavby.  
K 30. 11. obec obdržela studii zastavitelnosti území Za Humny, ze které vyplývá budoucí 
nárůst o 93 rod. domů.  Dále byl na 45. a 46. schůzi rady projednáván materiál o nákupu 
strategických pozemků pro obec a v té souvislosti i předpoklad výstavby 36 RD v lokalitě U 
Váhy (mezi ulicí Prateckou a Krátkou). Dále se dá předpokládat vznik dalších 7 bytů v dosud 
nezastavěných lokalitách. Celkem se tedy jedná až o 136 nových bytů, což přinese nárůst 
počtu obyvatel na 1540 osob. Tomuto počtu obyvatel odpovídá potřeba kapacit v MŠ při 
současné právní úpravě v počtu 95 dětí s určitou rezervou (3 místa) pro děti pedagogů či 
kolísání počtu dětí s odkladem základní školní docházky. Současná kapacita v MŠ je 47 
míst. Z tohoto propočtu vychází potřeba dobudovat kapacity o 48 míst, tedy 2 oddělení po 24 
místech v MŠ.  

Rok 2006 rok 2016 budoucnost po výstavbě 
Počet obyvatel    857  1079  1540 
Počet dětí ve věku 2 – 3 roky   11  19  23 
Počet dětí ve věku 3 – 4 roky   11  14  23 
Počet dětí ve věku 4 – 5 roky   10  17  23 
Počet dětí ve věku 5 – 6 roky   11  16  23 
Děti v MŠ (bez odložených nástupů do ZŠ)  43*)  66*)  92 
 
Pozn. *) děti ve věku 2 – 3 roky zatím MŠ nenavštěvují, povinnost obce umožnit tento stav 
má být od roku 2022. 
 
Žádné další úkoly či podněty nebo požadavky, na něž by nebylo reagováno neprodleně 
(všechny byly pouze ústní), nebyly uplatněny. 
 
Diskuze: V diskuzi pan Jiří Pecl poukázal na to, že při původní rekonstrukce školy nikdy 
nebylo předpokládáno, že by někdy mohla nedostačovat. Pan starosta vysvětlil, že hlavní 
problém je v nesouladu norem požadujících určité rozměry na žáka, s normami požadujícími 
kvalitu výuky, kde dochází k tomu, že třída normovaná na 16 žáků pojme pouze 12. Dále 
uvedl, že nárůst obyvatel nebude tak bouřlivý a dává tedy obci dostatek času se na něj 
připravit.  
 
Návrh na usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o plnění 
úkolů, které vznikly z podnětu kontrolního výboru, zastupitelů a občanů. 

 
Hlasování: 
PRO: 13             PROTI: 0          ZDRŽEL SE: 0  
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6. Schválení rozpo čtových opat ření 

Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opat ření č. 12/2016 
Byla opravena chyba v psaní u paragrafu z 2112 na 2212, z investičních prostředků byly 
posíleny provozní prostředky v souvislosti se zabezpečovacím zařízením v budovách školy, 
rovněž z investic byly přesunuty do provozních nákladů prostředky na revizi zvonice, byly 
posíleny prostředky na úhradu dopravy cyklozájezdu a na opravu požárního čerpadla, byly 
zapojeny příjmy na volby do krajského zastupitelstva a na výdajové straně byly zařazeny 
jako rezerva. 
 
Rozpočtové opat ření č.  13/2016 
Do rozpočtu byl zapojen příspěvek seniorů na výlet do Slavkova, z § 6112 byly přesunuty 
prostředky na nákup propagačních keramických hrníčků se znakem obce. 
 
Rozpočtové opat ření č.  14/2016 
Do příjmů i výdajů byla započtena smluvní částka za vzájemnou propagaci obce a Království 
Komety, z investičních prostředků na provozní byly převedeny prostředky na studii lávky u 
sokolovny a náklady studie obnovy kulturních památek, z investiční položky byla přesunuta 
částka na opravy veřejného osvětlení v parku u sokolovny, byl posílen rozpočet na likvidaci 
nebezpečných odpadů, z § 6112 byl přesunut náklad na pojištění na § 6320 (nové zatřídění 
podle účetních předpisů), na výdajové straně byly rozděleny náklady na volby do kraje podle 
skutečného čerpání, v souvislosti se změnou vládního nařízení o platech zaměstnanců byly 
posíleny odpovídající položky. 
 
Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 
Diskuze: Paní Lenka Šimlová se zeptala, jestli studie lávky u sokolovny není součástí 
projektu budovaných cyklostezek. Pan starosta vysvětlil, že je z hlediska hodnocení projektu 
výhodnější, když jej obec uhradí ze svého, protože by tak stejně učinila, neboť studie by 
nikdy nebyla uznatelným nákladem projektu a je možné, že by negativně mohla ovlivnit 
bodové hodnocení projektu. Stavba lávky však už součástí projektu bude a bude z něj 
hrazena. 
 
Pan Jiří Pecl se zeptal, jak funguje ochranná známka KLASu. Pan místostarosta vysvětlil, že 
KLAS je aktivní po celé ČR a v rámci ochrany duševního vlastnictví vybírá na svůj provoz 
pomocí poplatku za ochrannou známku. 
 
Návrh na usnesení č. 7: 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. 12/2016, 13/2016 a 14/2016. 
 
Hlasování: 
PRO: 13                PROTI: 0           ZDRŽEL SE : 0      
 
 

7. Rezignace na funkci člena rady a volba nového člena rady obce   
 
Ke dni 30.11.2016 rezignovala členka rady Bc. Petra Štefková na funkci člena rady. 
V podkladových materiálech, zaslaných členům zastupitelstva, bylo mylně uvedeno datum 
30.10.  
Dle zákona o obcích je třeba na nejbližším zasedání zastupitelstva doplnit radu na 
předepsaný počet členů. Na člena rady je navržen pan Ladislav Votápek, který s touto 
kandidaturou souhlasí.  
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Při ustavování orgánů obce po volbách do obecních zastupitelstev se zastupitelé shodli, že 
volbu provedou aklamací, tedy veřejně. Navrhuje se přistoupit k volbě člena rady stejným 
způsobem.  

Diskuze: nebyla 
  
Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí členem rady obce Ladislava 
Votápka. 
 
Hlasování: 
PRO: 12                     PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1 
 
 
 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování 
komunálních odpad ů  

 
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 2015) při likvidaci 
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. 
K její účinnosti je potřeba zajistit řádné zveřejnění, tedy nejméně na 15 dnů a to před datem 
účinnosti, tedy ještě před 1.1.2017. Jak upozornil pan Michal Ulbrich, součástí původního 
návrhu na usnesení byla pasáž o zrušení obecně závazné vyhlášky z minulého roku, tato 
část usnesení je ale nadbytečná a zřejmě právně neúčinná, protože ustanovení o zrušení 
vyhlášky je obsaženo v textu vyhlášky nové. Proto se nyní navrhuje zjednodušené usnesení, 
které pouze novou vyhlášku vydává. 

Obecně závazná vyhláška tvoří přílohu č. 4 zápisu. 
 
Diskuze: V diskuzi zastupitelé probrali možnost zvýšení podílu tříděného odpadu v obci, 
neboť podle shromážděných údajů není jeho podíl příliš vysoký. Zvážili možnost vybudování 
dalších shromažďovacích míst, vážení popelnic přes systém čárových kódů na jednotlivých 
popelnicích i případný vliv třídění na snížení poplatku. Starosta konstatoval, že jediným zatím 
alespoň částečně spravedlivým nástrojem je snižování poplatku pro ty domácnosti, které 
mají více než jednoho obyvatele. 
 
Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě § 84, odst. 2, písm. h) 
zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává 
Obecně závaznou vyhlášku obce Kobylnice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasování: 
PRO: 13                 PROTI: 0           ZDRŽEL S E: 0       
 
 
 

9. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o nočním klidu  

S účinností od 1.10.2016 se mění zákon o přestupcích, který jednoznačně určuje dobu 
nočního klidu od 22:00 hodin do následujících 6:00 hodin a zároveň zmocňuje obce, aby 
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obecně závaznou vyhláškou stanovily, kdy bude tato doba nočního klidu zkrácena. Tato 
úprava již nedovoluje stanovit výjimky z nočního klidu na základě oznámení těsně před akcí, 
ale pouze tehdy, je-li úprava schválena obecně závaznou vyhláškou obce a to s konkrétním 
zkrácením nočního klidu a s označením akce, pro kterou se toto zkrácení nočního klidu 
vyhlašuje. Ministerstvo vnitra poskytlo obcím vzorovou vyhlášku. V návrhu vyhlášky na rok 
2017 jsou uvedeny všechny aktivity, které byly starostovi nahlášeny. Zastupitelstvo může při 
projednávání vyhlášky doplnit ještě i další akce. Bude-li kterýkoli pořadatel (i soukromý) 
během roku chtít pořádat nějakou akci s hlasitým projevem ve veřejném prostoru (mluvené 
slovo, hudba reprodukovaná i živá, ohňostroje apod.) a to v době nočního klidu, může tak 
učinit až tehdy, když před tím zastupitelstvo schválí a řádně zveřejní potřebnou úpravu 
v obecně závazné vyhlášce obce. 
Pan Michal Ulbrich upozornil na nevhodnou formulaci vymezení omezení nočního klidu 
v době pořádání tradičních hodů, kdy by podle původní předlohy byl omezen noční klid také 
v noci ze čtvrtka na pátek od půlnoci do tří hodin ráno a v noci z pondělí na úterý od 22 hodin 
do půlnoci. Z důvodu možných aplikačních problémů proto navrhuje nahradit text "v 
nocích od 4. 8. do 7. 8. 2017" textem "v nocích z 4. 8. na 5. 8., z 5. 8. na 6. 8. a z 6. 8. 
na 7. 8. 2017".   
Dále se na základě zjištění termínů akcí v roce 2017 doplňují do vyhlášky také noci v době 
pořádání plesů a Babských hodů. 
 
Obecně závazná vyhláška tvoří přílohu č. 5 zápisu. 
 
Diskuze: Pan František Šmíd se zeptal, zdali je vyhláška nějak vymezena časově a kdo ji 
bude vymáhat. Pan starosta odpověděl, že vyhláška omezuje dobu nočního klidu ve 
zmíněných termínech na dobu mezi 3 a 6 hodinou ranní. Její vymáhání dále zůstává 
v pravomoci policie tak, jak je tomu i u jiných přestupků. Pan Karel Žbánek se zeptal, zdali 
platí omezení doby nočního klidu po celé obci, nebo jen pro vyjmenovanou událost. Pan 
starosta odpověděl, že noční klid je skutečně omezen po celém území obce a nikoliv pouze 
pro konkrétní událost. 
 
Návrh usnesení č. 10: 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. 3/2016 o nočním klidu. 
 
Hlasování: 
PRO: 13                         PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0   
 
 
  

10. Rozpočet obce na rok 2017  
 

Rada obce na své 46. a 47. 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.   

Na 47. schůzi rady byly zaznamenány ještě podněty na úpravu rozpočtu následovně: 

- o 10 tis. Kč navýšit provozní výdaje § veřejné osvětlení 
- o 250 tis. Kč navýšit investiční prostředky na § 2229 – ostatní záležitosti silniční 

dopravy na radary pro všechny vstupy krajských vozovek do obce 
- snížit dle propočtu příspěvek příspěvkové organizaci nejméně na cca 711 tis. Kč 

s tím, že ZŠ má využít fondů, na kterých jsou prostředky nevyužité. Starosta 
s ředitelkou projedená a výsledky projednání promítne do upraveného návrhu, který 
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bude – se zapracováním všech doručených připomínek - předložen na zasedání 
zastupitelstva. 

Návrh rozpočtu školy a závazné ukazatele pro hospodaření ZŠ byly s ředitelkou projednány 
dne 1.12.2016 s tím, že ředitelka zapojí do rozpočtu školy i rezervní fond, což bude mít za 
důsledek významně menší potřebu příspěvku zřizovatele. Jeho konečná výše tak bude činit 
621.720 Kč, rozpočtově tedy (po zaokrouhlení na celé stokoruny) 621.800 Kč. Forma použití 
rezervního fondu zapojením do rozpočtu školy byla konzultována i s auditorskou firmou. 
 
Na schůzích rady a před časem i na zasedání zastupitelstva byla projednávána potřeba 
získat pro obec některé strategické nemovitosti pro budoucí investiční záměry (školství, 
sociální záležitosti apod.).  V současné době se nejpřijatelněji jeví prostor v trati U váhy (za 
školou, resp. mezi ulicemi Pratecká a Krátká), který by výhodně spojil současné obecní 
nemovitosti (areál školy a OÚ, budovu knihovny a kluboven a areál horního dvora) a umožnil 
by rozvoj investičních záměrů ve spojitém území. Pro eventuální nákup těchto pozemků je 
však potřeba významně více prostředků, než současný návrh rozpočtu umožňuje. Proto se 
navrhuje schválit rozpočet podle zveřejněného návrhu s tím, že starosta bude pověřen 
k jednání o úvěru ve výši cca 4,9 mil. Kč (celý předpokládaný náklad na veřejné osvětlení) a 
po dojednání takového úvěru a jeho schválení zastupitelstvem bude schváleno i rozpočtové 
opatření, které tento úvěr zapojí do rozpočtu. Reálné náklady budou známy až na základě 
výběru dodavatele pro veřejné zakázky. Bude-li úvěr dojednán až v okamžiku znalosti ceny 
dle výběrového řízení, bude jeho výše upravena podle takto vysoutěžené ceny. Tímto 
opatřením by obec uvolnila vlastní prostředky na případný nákup strategických nemovitostí. 
V ideální (maximalistické) variantě by se jednalo až o 7.450 m2. 

Spolu s návrhem rozpočtu se předkládá také rozpočtový výhled na roky 2017 – 2019, který 
následně po schválení rozpočtu rada schválí tak, aby respektoval rozpočet roku 2017. 
Rozpočtový výhled zaznamenává budoucí očekávané příjmy, zejména daňové, všechny 
známé závazky obce na sledované období, tedy splátku úvěru na školu a investiční 
příspěvek na realizaci cyklostezky a dále popisuje očekávané nebo očekávatelné investice a 
to i s horizontem vzdálenějším. Jedná se zejména o nákupy strategických nemovitostí, 
výstavbu sběrného dvora, nový pavilon MŠ nebo 1. etapu nového kulturně správního centra 
obce. Výhled zároveň naznačuje možné dotace, o které bude obec v souvislosti 
s investičními záměry usilovat. 

Rozpočet obce na rok 2017 tvoří přílohu č. 6 zápisu. 

Diskuze: V rozsáhlé diskuzi zastupitelé probrali společně s přítomnou pracovnicí OÚ Marií 
Ustohalovou změny, které proběhly v rozpočtu od schůze rady, na které se rozpočet 
projednával. Byla připomenuta vratka 3.600,- Kč za nevyčerpanou dotaci na Krajské volby 
z října 2016, která byla zapracována do rozpočtu. 

Paní Lenka Šimlová vznesla několik dotazů. Zeptala se, zdali již byli oslovení další vlastníci 
pozemků, o které by měla obec zájem z důvodů vytvoření funkčních celků pozemku 
sloužících obci, dále jestli náklady na vybudování sběrného dvora tvoří součet tří částek 
z rozpočtového výhledu. Pan starosta odpověděl, že zájemci zatím z důvodů zdravotní 
indispozice starosty osloveni nebyli a že rozpočet na vybudování sběrného dvora tvoří jen 
velice hrubý odhad. Náklady by ale neměly přesáhnout cca 9 000 000 Kč. 

Pan Jiří Pecl se dotázal, která část školy není zateplena a jak dlouho ještě bude obec splácet 
úvěr, který si na projekt zateplení školy vzala. Pan starosta odpověděl, že zateplená není 
severní a západní stěna budovy školy a východní a jižní stěna budovy obecního úřadu. Úvěr 
bude obec splácet do roku 2022. 
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Pan František Šmíd se dotázal, zdali bude budova sběrného dvora novou stavbou, nebo 
rekonstrukcí stávající. Pan starosta odpověděl, že se má jednat o stavbu novou. Pan 
František Šmíd upozornil na to, že se má jednat o stavbu na místě současné zpevněné 
plochy, která se užívá jako parkoviště, což povede ke komplikacím při parkování vozidel 
v době konání větších akcí. Dále navrhl, aby byla zpevněná plocha označena jako parkoviště 
pro lepší informování řidičů. Pan starosta konstatoval, že značkou tato plocha být označena 
nemůže, neboť pro to nesplňuje podmínky. 

Mimo projednávané téma upozornil pan František Šmíd na chybějící fošny z objektu Horního 
Dvora. Pan místostarosta se přislíbil touto připomínkou zabývat. 

Návrh usnesení č. 11: 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 2017. 

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 2017 takto: 

     

 Příjmy    

Třída 1 Daňové příjmy 13 304 000   

Třída 2 Nedaňové příjmy 538 600   

Třída 3 Kapitálové příjmy 0   

Třída 4 Přijaté transfery 284 700   

 Příjmy celkem 14 127 300   

     
 Výdaje    

paragraf  Neinvestiční Investiční  

2144 propagace Kometa 6 800   

2212 silnice, místní komunikace 102 000 250 000  

2219 chodníky 354 000 532 700  

2221 dopravní obslužnost 76 300   

2229 dopravní značení 50 000   

2321 kanalizace 179 300   

3113 základní a mateřská škola 1 078 400 3 150 000  

3314 knihovna 47 000   

3319 kultura ostatní 128 700   

3322 zvonice, poklona 10 000 680 000  

3341 obecní rozhlas  250 000  

3349 místní časopis 50 000   

3399 kultura, společenské akce 178 800   

3412 sport.zař. v maj. obce 80 400 60 000  

3419 ostatní tělovýchovná činnost 200 000   

3421 využití volného času dětí 205 200   

3429 zájmová činnost 113 800   

3631 veřejné osvětlení 230 000 4 900 000  

3632 pohřebnictví 76 000   

3635 územní plán  800 000  

3636 územní rozvoj  24 800   

3639 územní rozvoj ost. 635 400 2 000 000  

3721 nebezpečný odpad 35 000   

3722 komunální odpad 660 000 1 500 000  
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3723 ostatní odpady 12 000   

3745 veřejná zeleň 774 300   

3799 ekologické záležitosti 3 000   

3900 ostatní neškolské vzdělávání 29 000   

5212 ochrana obyvatel 100 000   

5311 bezpečnost a veřejný pořádek 162 000   

5512 požární ochrana 160 600   

6112 zastupitelstvo obce 1 551 800   

6171 činnost místní správy 1 819 200   

6310 bankovní poplatky 2 000   

6320 pojištění majetku 37 000   

6330 sociální fond 80 000   

6399 daň právnické osoby - obec 100 000   

6402 finanční vypořádání minulého roku 3 600   

6409 ost. čin.j.n. (transfery) 38 700   

Výdaje celkem 9 395 100 14 122 700  

     
 Rekapitulace    

     

Příjmy v roce 2017 14 127 300   

Výdaje v roce 2017 23 517 800   

Saldo   -9 390 500   

     
 Financování    

     

8115 použití prostř. z minulých období 10 057 200   

8124 splátka úvěru ZŠ -666 700   

Financování celkem 9 390 500   

 
 

   
 

 

Hlasování: 
PRO: 13                         PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0   
 

Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zahájit kroky k získání úvěru ve 
výši, odpovídající nákladům na vybudování veřejného osvětlení. 

Hlasování: 
PRO: 13                         PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0   
 

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtového výhledu na 
roky 2017 - 2019. 

Hlasování: 
PRO: 13                         PROTI: 0                           ZDRŽEL SE: 0   
 
 
 

11. Stanovení závazných ukazatel ů ZŠ a MŠ Kobylnice  
 

Ředitelka školy na výzvu starosty předložila návrh rozpočtu školy na rok 2017 ve skladbě 
podle rozpočtových účtů. Návrh rozpočtu byl předložen v podobě části kryté ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Jihomoravského kraje a v části kryté jednak z vlastních zdrojů a 
jednak z příspěvku zřizovatele. Požadavek ředitelky ZŠ na příspěvek byl ve výši 1,063.323 
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Kč. Po kontrole reálného čerpání výdajů v roce 2016 do 31.10. byl návrh upraven a 
projednán s ředitelkou. K výraznému snížení rozpočtu oproti původnímu návrhu došlo u 
položky 558 DDHM přesunem nákladů na zakoupení notebooků do nákladů obce 
v souvislosti s případnou žádostí o dotaci na projekt projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti 
vzdělávání v obci Kobylnice“ 

Dle výkazů ZŠ a MŠ Kobylnice činil k 30.9.2016 rezervní fond více než 232 tis. Kč, 
očekávaný zůstatek na konci roku 2016 by měl činit 202 tis. Kč. Firma audit – daně, která 
v ZŠ prováděla veřejnosprávní kontrolu, upozornila na tento zbytečný zůstatek na fondu a 
další na fondu odměn. V rámci kontroly na tuto skutečnost a potřebu aktivně fondy využívat 
upozornila i ředitelku školy. 

Dle § 30 zák.č. 250/2000 Sb. : 
(2) Rezervní fond, s výjimkou účelově určených peněžních darů a prostředků převedených 
podle § 28 odst. 3, používá příspěvková organizace 
a) k dalšímu rozvoji své činnosti,  
b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, 
c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, 
d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. 

Dle výkladu tohoto předpisu: 
K úhradě potřeb nezajištěných výnosy příspěvkové organizace nebo příspěvkem zřizovatele 
na provoz lze rezervní fond použít v průběhu roku pouze v případě, že jeho použití bylo 
rozpočtováno. 
Proto bylo s ředitelkou projednáno zapojení části rezervního fondu ve výši 150 tis. Kč do 
rozpočtu školy. 

Tyto úpravy umožnily snížit příspěvek zřizovatele na 621.720 Kč, z toho odpisy podle 
schváleného odpisového plánu činí 117.220 Kč. Vzhledem k tomu, že podle Zřizovací listiny 
příspěvková organizace nemá oprávnění realizovat investice, je každoročně předepsán 
odvod odpisů.  Škola odepisuje dle informace ředitelky měsíčně a proto celou konečnou výši 
odpisů (z příspěvku) generuje až v prosinci, bude jí tento odvod závazným ukazatelem 
předepsán až k 10.12.2017 

Zřizovatel stanoví příspěvkové organizaci závazné ukazatele, podle kterých ředitelka se 
svěřenými prostředky hospodaří. Vzhledem k detailnímu posuzování a jednání o návrhu 
rozpočtu s ředitelkou školy před projednáním výše příspěvku zřizovatele v rozpočtu obce se 
jako věcný ukazatel stanovuje  pouze celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního 
rozpočtu) ve výši 1,716.020 Kč, po zaokrouhlení dle rozpočtových pravidel ve výši 1,716.100 
Kč a odvod odpisů resp. investičního fondu ve výši 117.220 Kč. Závazné ukazatele o cash 
flow jsou stanoveny tak, aby v průběhu roku nedošlo k nepokrytému deficitu rozpočtu, tedy 
v lednu příspěvek ve výši 121.720 Kč a v dalších 10 měsících vždy po 50 tis. Kč s tím, že 
odvod odpisů bude realizován do 10.12.2017.  

Rozpočet ZŠ a MŠ Kobylnice na rok 2017 tvoří přílohu č. 7 zápisu. 

Diskuze: Paní Lenka Šimlová se zeptala, jestli musí být pro čerpání z rezervního fondu 
stanoveno, na co budou prostředky použity. Pan starosta odpověděl, že nikoliv, pouze musí 
být rezervní fond uveden jako zdroj rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 14: 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 závazné ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. na rok 2017 
takto: 

Věcné ukazatele 
Celkový objem rozpočtu (mimo dotaci ze státního rozpočtu) ve výši 1,716.100 Kč a 
odvod odpisů resp. investičního fondu ve výši 117.220 Kč. 
 
Časové ukazatele: 
Příspěvek v lednu    121.720 Kč 
únor – listopad vždy     50.000 Kč 
 
Součástí stanovených ukazatelů je uložení povinnosti příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 
Kobylnice, aby v souladu s ust. § 28 odst. 6a a odst. 6b zákona č. 250/2000 Sb. v platném 
znění, odvedla všechny prostředky z investičního fondu (odpisy vytvořené v roce 2017) do 
rozpočtu zřizovatele nejpozději do 10.12.2017. 

Hlasování: 
PRO: 12                         PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1        

 

 

12. Navýšení hodnoty sv ěřeného nemovitého majetku a sv ěření movitého majetku 
ZŠ a MŠ Kobylnice k hospoda ření – změna přílohy č. 1 a 2 Zřizovací listiny  

 
Navýšení hodnoty nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kobylni ce 

Škola hospodaří s množstvím movitého majetku a s budovou č.p. 80. Nemovitý majetek se 
promítá do přílohy č. 1 zřizovací listiny. V mezidobí od posledního zastupitelstva byla 
technickým zhodnocením – realizací zabezpečovacího zařízení – zvýšena hodnota 
nemovitého majetku o 44.915,20 Kč. Příloha č. 1 zřizovací listiny, která musí být schválena 
zastupitelstvem, čímž se zároveň realizuje i ono svěření majetku v navýšené hodnotě. 
Prakticky se to vždy řeší tak, že se vydá celá příloha nově a zruší se předchozí.  

Příloha č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice p.o. tvoří přílohu č. 8 zápisu 
 
Diskuze: Nebyla 

Návrh na usnesení č.15 : 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. 1 z 23. 4. 2015 
a  schvaluje Přílohu č. 1 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 

Hlasování: 
PRO: 13                         PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0        

 

 

Svěření movitého majetku ZŠ a MŠ Kobylnice k hospoda ření 

Škola hospodaří s množstvím movitého majetku a s budovou č.p. 80. Svěřený movitý 
majetek se promítá do přílohy č. 2 zřizovací listiny. V mezidobí od posledního zastupitelstva 
byla pořízena řada předmětů v souhrnné hodnotě téměř 181 tis. Kč. Schválením přílohy č. 2 
dojde i ke svěření movitého majetku příspěvkové organizaci. Prakticky se to vždy řeší tak, že 
se vydá celá příloha nově a zruší se předchozí.  
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Příloha č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. tvoří přílohu č. 9 zápisu. 
 
Diskuze: Nebyla. 
 
Návrh na usnesení č.16 : 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 10. 12. 
2015 a  schvaluje Přílohu č. 2 Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. 
 

Hlasování: 
PRO:  13                         PROTI: 0                            ZDRŽEL SE: 0        

 
 
 

13. Plánovací smlouva MENSTAV, s.r.o.  
 
Rada projednala návrh záměru a návrh plánovací smlouvy firmy Menstav s.r.o. pro výstavbu 
3 RD na ulici Krátké na pozemcích p.č. 111/5 a 111/25 (dle stavu ke dni 8.12.2016 před 
realizací rozdělení pozemků pro jednotlivé RD) ve vlastnictví pana Zdeňka Valacha a 
výstavbu technické infrastruktury na stejných pozemcích. Investor tak, stejně jako 
v obdobných případech, vybuduje potřebnou novou technickou infrastrukturu a po dokončení 
ji bezúplatně předá obci, resp. Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. V textu plánovací 
smlouvy je v závěrečných ustanoveních špatně uvedeno datum konání zastupitelstva. Před 
podpisem smlouvy bude firma vyzvána k předložení opraveného textu. 
Plánovací smlouva tvoří přílohu č. 10 zápisu. 
 
Diskuze: Paní Lenka Šimlová se zeptala, jestli je ve smlouvě ošetřena povinnost developera 
vybudovat na zmíněné komunikaci systém veřejného osvětlení. Pan starosta odpověděl, že 
nikoliv. Zastupitelé se dále shodli, že tento závazek ve smlouvě ošetřený mít chtějí a navrhli 
návrh usnesení tak, aby starosta byl oprávněn po doplnění povinnosti investora vybudovat 
systém veřejného osvětlení smlouvu uzavřít. 
 
Návrh na usnesení č.17: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zák.č. 128/2000 S., o obcích v platném znění schvaluje po doplnění povinnosti investora 
vybudovat při komunikaci systém veřejného osvětlení plánovací smlouvu mezi obcí 
Kobylnice a MENSTAV s.r.o., jako investorem stavby 3 RD na pozemcích p.č. 111/5 a 
111/25 v k.ú. Kobylnice u Brna. 
 
Hlasování: 
PRO: 12                        PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 1   

 

 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kob ylnice  

 
TJ Sokol Kobylnice jako majitel a správce sokolovny požádal obec o individuální dotaci na 
opravy a vybavení sokolovny v celkové kalkulované ceně 197.654,50 Kč. Jedná se o opravu 
dřevěných podlah jeviště, výměnu a doplnění závěsů – pozadí jeviště a venkovní kovové 
žaluzie na okna na západní straně budovy sokolovny.  
Obec měla pro rok 2016 v rozpočtu na transfery v oblasti sportu vyčleněno 200 tis. Kč a 
z této částky již bylo postupně odčerpáno 15.260 Kč, k dispozici zůstává 184.740 Kč. Na 
dotaci není právní nárok a tak, přesto že TJ žádá o částku vyšší, navrhuje se poskytnout 
dotaci ve výši zůstatku na příslušné položce rozpočtu. Vzhledem k pokročilému datu již není 
ani teoreticky možné, že by z takto určených prostředků mohl kterýkoli žadatel ještě letos 
dotaci obdržet. Rozdíl oproti požadované částce spolu s dalšími nekalkulovanými náklady 
(úpravy elektroinstalace pro přívod energie k motorům žaluzií, lešení apod.) tak bude činit 
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vlastní kofinancování TJ Sokol. Pan Michal Ulbrich upozornil na několik nedostatků smlouvy, 
které byly dnes odstraněny a smlouva je v novém znění k dispozici. 
 
Veřejnoprávní smlouva tvoří přílohu č. 11 zápisu 
 
Diskuze: Pan František Šmíd přednesl své stanovisko, že obec by neměla soukromému 
subjektu dávat dotace, neboť on ani jiní občané také nedostávají příspěvky na opravy svých 
domů. Pan Konečný se hájil tím, že budova sokolovny je jediným místem v obci, které 
umožňuje pořádání veřejných setkání a obecních akcí.  
 
Zastupitelé dále probrali stav budovy sokolovny a konstatovali, že špatný technický stav 
nebude nikdy odstraněn a opravy budou nutné i v budoucnu. Dále probrali s panem 
Konečným činnost Sokola na úseku sportovních kroužků pro mládež a vyzvali k odvozu suti 
po předchozích opravách sokolovny. 
 
Návrh na usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 85 písm. 
a) zák.č. 128/2000 S., o obcích v platném znění schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí dotace č. 2/2016 mezi obcí Kobylnice a TJ Sokol Kobylnice z.s. 
 
Hlasování: 
PRO: 13                        PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0   

 

 

15. Pořízení územního plánu a schválení „ur čeného zastupitele“  
 
Obec pořídila územní plán v roce 2003 a v roce 2010 jej aktualizovala. Současná úprava 
stavebního zákona ukládá jako povinnost vytvořit nejpozději do roku 2020 úplně nový 
územní plán, který pokryje celé katastrální území. Územní plán se také povinně musí podřídit 
vyšší územně plánovací dokumentaci. Tou jsou nyní čerstvě schválené Zásady územního 
rozvoje Jihomoravského kraje.  
Postup při pořizování ÚP je následující: 
Zastupitelstvo obce schválí pořízení ÚP z vlastního podnětu a určí jednoho zástupce jako 
„určeného zastupitele“ (§ 47 stavebního zákona). 
Obec na základě předchozího usnesení zastupitelstva požádá MěÚ Šlapanice o pořízení 
(administrativní proces). 
Obec výběrovým řízením určí vhodného uchazeče o tuto veřejnou zakázku, který vypracuje 
podklad pro zadání ÚP. 
MěÚ Šlapanice podle podkladů připraví návrh zadání a po projednání s dotčenými orgány 
státní správy a s obcí zahájí projednávání zadání. 
Po projednání a vypořádání připomínek ve spolupráci s projektantem MěÚ Šlapanice 
dopracuje zadání a zastupitelstvo je schválí. 
Následně vybraný projektant připravuje návrh územního plánu. 
MěÚ Šlapanice zkontroluje, zda projektant dodržel zadání, projedná návrh s dotčenými 
orgány státní správy a připraví veřejné vyhlášky o projednání návrhu. 
Po veřejném projednání dá MěÚ Šlapanice  pokyn projektantovi, aby upravil návrh pro 
konečné veřejné projednávání a vypíše veřejné projednávání. 
MěÚ Šlapanice vypořádá případné námitky veřejnosti a posoudí návrh, vypracuje 
vyhodnocení ÚP a projedná s krajským úřadem. 
MěÚ Šlapanice předloží zastupitelstvu ÚP k vydání (opatřením obecné povahy). 
Zastupitelstvo vydá (usnesením) ÚP. 
MěÚ Šlapanice (a obec) na 15 dnů vyvěsí a tím je ÚP zveřejněn. 
Nakonec se vyhotoví potřebný počet paré a rozdá se k evidenci na povinná místa. 
 
Obec ve svém rozpočtu i v rozpočtovém výhledu rezervuje prostředky na úhradu nákladů 
pořízení územního plánu. 
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Diskuze: Pan František Šmíd se zeptal, zdali v územním plánu obec počítá s rozšířením 
hřbitova. Pan starosta vysvětlil, že v současné době se ještě takto konkrétní kroky neplánují, 
ale dá se počítat s tím, že budoucnu bude tento problém do územních plánu zařazen. 
 
Návrh na usnesení 19: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, 
písm. a) zák.č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v platném znění schvaluje pořízení územního 
plánu obce Kobylnice z vlastního podnětu a zároveň schvaluje jako „určeného zastupitele“ 
starostu obce. 
 
Hlasování: 
PRO: 13                        PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

16. Harmonogram zasedání zastupitelstva pro rok 201 7 

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: 

23. února 

27. dubna 

22. června 

14. září  

7. prosince 

 
Návrh na usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce bere na vědomí pravděpodobné termíny 
konání zasedání zastupitelstva v roce 2017. 
 

Hlasování: 
PRO: 13                        PROTI: 0                          ZDRŽEL SE: 0 

 

 

17. Různé 

 
Paní Petra Štefková upozornila na probíhající adventní neděle a na konání vzdělávacího 
semináře. 
 
Paní Lenka Šimlová se zeptala, jak dopadlo projednávání vyhlášky o spalování. Pan starosta 
odpověděl, že na předchozím zasedání zastupitelstva nebyla schválena vyhláška nová, 
v platnosti tedy zůstává vyhláška z minulých let. 
 
Pan Karel Žbánek se zeptal na činnost mediální komise, a jak bude upravena mediální 
prezentace obce zejména na jejích webových stránkách. Pan starosta odpověděl, že 
v současnosti nemá mediální komise předsedu a že Rada obce v současné době služeb 
mediální komise nevyužívá. Pan místostarosta doplnil, že vylepšení je v plánu, nicméně nyní 
není zaměstnán na obci nikdo s potřebnou kvalifikací. Dodal, že o provoz a úpravu se 
v současné době stará v rámci svých dalších povinností zaměstnankyně OÚ paní 
Urbánková. 
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Pan František Šmíd upozornil na nefunkční veřejné osvětlení za jeho domem. Pan starosta 
mu odpověděl, že problém je znám a již byla provedena oprava. Pan místostarosta dále 
upozornil na nutnost u zmíněného veřejného osvětlení prořezat dřeviny, které ho stíní. 
 
Starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci a zasedání ukončil ve 20:30 hod. 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 
                   starosta                                                                                místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Michael Ulbrich 
 
 
Zdeňka Matulová 
 
 
 
Zapsal: Jiří Dočekal    
 
 
Zápis vyhotoven dne:  9.12. 2016  


