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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice dne 6.9.2018 

 
Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice 
Zahájení zasedání:    19:00 hod. 
Ukončení zasedání:   20:45 hod. 
 
Přítomni:     
13 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Petr Florian, Radek Kryštof, 
Zdeňka Matulová, Jiří Pecl, Petr Peško, Lenka Šimlová, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, 
Petra Štefková, Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek (viz prezenční listina); 
 
Omluveni: Tomáš Šulc, Daniela Zlatkovská  
 
Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková, ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice RNDr. 
Michaela Bubíková 
 
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. Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu 
8. Obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí  
9. Dotace TJ Sokol Kobylnice 
10. Dohoda o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy 

Šlapanice a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
11. Nadstandardní dopravní obslužnost 
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. Zapisovatelkou jmenoval paní Jaroslavu Urbánkovou.  
 
V rámci bodu 1. pan starosta představil novou paní ředitelka ZŠ a MŠ Kobylnice paní RNDr. 
Michaelu Bubíkovou. Zároveň umožnil položit paní ředitelce dotazy. Na obec byla podána 
žádost o prodloužení provozní doby MŠ do 16:30 hodin. Paní ředitelka zastupitelům 
vysvětlila, že není možné rozložit pracovní dobu zaměstnankyň tak, aby prodloužení 
provozní doby bylo personálně pokryto. Poté po zodpovězení dotazů paní ředitelka opustila 
zasedací místnost. 
 
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, v den konání zastupitelstva však vznikl podnět, který je potřeba 
řešit. Jedná se o potřebu nového mixéru do školní kuchyně, starý je už nefunkční a jeho 
oprava je neekonomická. V rozpočtu školy nejsou prostředky na nákup nového a tak je 
potřeba zvýšit příspěvek zřizovatele a změnit závazné ukazatele pro příspěvkovou 
organizaci. Z toho důvodu se navrhuje zařadit nový bod č. 12. Zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ 
Kobylnice, p. o. a změna závazného ukazatele.  

Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 94 odst. 2 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
zařazení bodu č. 12. Zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. a změna závazného 
ukazatele 

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

Jiné návrhy na změnu programu nebyly. 

Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 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. Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu 
8. Obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí  
9. Dotace TJ Sokol Kobylnice 
10. Dohoda o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice 

a Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 
11. Nadstandardní dopravní obslužnost  
12. Zvýšení příspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o. a změna závazného ukazatel 
13. Různé 
 
Hlasování: 
PRO:     13             PROTI:     0          ZDRŽEL SE:     0 
 
 

2. Zpráva z jednání rady obce  
 

Rada na předchozích 4 schůzích (77. až 80. schůze) od 20. zasedání zastupitelstva provedla 
rozpočtová opatření č. 6/2018, 7/2018, 8/2018 a č. 9/2018, schválila změnu rozpisu rozpočtu 
č. 4/2018, 5/2018 a č. 6/2018, schválila smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného 
břemene, smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ÚZSVM, 
smlouvy o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR, věcný dar páťákům a prvňákům, 
finanční dar rodičům prvňáků a dar škole, smlouvy o pronájmu hrobového místa, prodloužení 
lhůty pro opravu dešťové kanalizace, finanční dar stárkům, opravu ochranné konstrukce po 
havárii, schválila zadání studie úpravy chodníků, schválila opravu poklony a opravu 
kanalizace v ulici Za Dvory, projednala konečnou nabídku na elektrotříkolku a s tím spojenou 
žádost o dotaci, projednala řešení nadstandardní dopravní obslužnosti, žádost o dotaci pro 
TJ Sokol a Dohodu o spolufinancování školy ve Šlapanicích a Dohodu o zřízení společného 
školského obvodu. 
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Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady. 
 
Hlasování: 
PRO:    12             PROTI:     0          ZDRŽEL  SE:     1 
  

3. Zpráva finan čního výboru  
 
Zprávu finančního výboru přednesla předsedkyně Dana Šmídová. Uvedla, že výbor se na 
své schůzi zabýval kontrolou pokladny, plněním rozpočtu k 30.6.2018, výběrovým řízením 
Sběrný dvůr a Směrnicí o zadávání veřejných zakázek.                                     
 
Zpráva finančního výboru tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 
Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu finančního 
výboru. 
 
Hlasování: 
PRO:    10             PROTI:     1          ZDRŽEL  SE:     2 
 
 

4. Zpráva kontrolního výboru  
 
Zprávu kontrolního výboru přednesla předsedkyně Zdeňka Matulová. Uvedla, že výbor se 
zabýval kontrolou plnění úkolů z rady a zastupitelstva obce a nebyla vznesena žádná 
připomínka. 
 
Zpráva kontrolního výboru tvoří přílohu č. 2 zápisu. 
   
Návrh na usnesení č. 6: 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 
 
Z 20. zasedání zastupitelstva vyplynul požadavek na doplnění autobusového spojení (4 
spoje) ze Šlapanic v odpolední době tak, aby žáci ZŠ Šlapanice mohli bez téměř hodinového 
zdržení odjet do Kobylnic (a do Prace s přestupem na linku 48). Toto opatření by mělo být 
příspěvkem ke snížení rizika patologických jevů. Starosta prověřil možnosti KORDISu tyto 
spoje zabezpečit vozidly, resp. řidiči, a zajistil předpoklad nutného doplatku (v cenám roku 
2018) ze strany obce Kobylnice a Prace. Dle výpočtu KORDIS by měl být doplatek za 
Kobylnice ve výši 57.194 a za obec Prace ve výši 50.723 Kč. Starosta obce Prace potvrdil, 
že za těchto podmínek by se k nadstandardu připojili. Rada záležitost projednala a 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení. Bod je předkládán na 21. zasedání zastupitelstva. 

Na 20. zasedání zastupitelstva byl rovněž předložen návrh na snížení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitých věcí. Navrhovatelka předložila sdělení FÚ, dle kterého 
snížení koeficientu znamená snížení výnosů obce o 214.426 Kč (v parametrech daně za rok 
2018). Zhruba ve stejném čase obdržel shodnou informaci i starosta obce. Rada návrh 
projednala a doporučuje zastupitelstvu schválit příslušnou obecně závaznou vyhlášku. Bod 
je předkládán na 21. zasedání zastupitelstva. 
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Z řad občanů byl podán podnět na změnu obecně závazné vyhlášku o nočním klidu tak, aby 
do ní byla zařazena i jejich soukromá oslava. Bod je předkládán na 21. zasedání 
zastupitelstva. 

 
Návrh na usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice bere na vědomí zprávu o plnění 
úkolů, které vznikly z podnětu kontrolního výboru, zastupitelů a občanů. 

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

6. Schválení rozpo čtových opat ření 
 
Starosta stručně okomentoval jednotlivá rozpočtová opatření.  
 
Rozpočtové opat ření č. 6/2018 
Rozpočtové opatření spočívá v zařazení prostředků na digitální povodňový plán obce a na 
dotace pro činnost neziskových organizací v oblasti sociální práce.  

 

Rozpočtové opat ření č.  7/2018 
Rozpočtové opatření spočívá v převodu prostředků z investic ve školství na služby pro OÚ. 
Podstatná část prostředků byla použita v souvislosti s GDPR.  

 
Rozpočtové opat ření č.  8/2018 
Rozpočtové opatření spočívá ve financování nákladů na nákup polykarbonátu na opravu 
autobusové zastávky, posílení prostředků na nákup sadbového materiálu – lípy republiky, na 
zakoupení uzamykatelné skříňky pro splnění GDPR v knihovně, a v zapojení příjmů – 
náhrada škody za zničenou lípu při havárii automobilu v Hloušku. 

  
Rozpočtové opat ření č.  9/2018 
Rozpočtové opatření spočívá ve financování nákladů na nákup nových odpadkových košů 
do terénu jako náhrada za již zrezivělé staré koše a v posílení příjmů na zakoupení software 
v souvislosti s povinným zabezpečením GDPR. 

Rozpočtová opatření tvoří přílohu č. 3 zápisu. 
 

Návrh na usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce Kobylnice v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje provedená rozpočtová 
opatření č. 6/2018, 7/2018, 8/2018 a 9/2018. 
 
Hlasování: 
PRO:    13            PROTI:     0          ZDRŽEL SE:     0 
 
 

7. Obecně závazná vyhláška obce o no čním klidu  
 
S účinností od 1.10.2016 platí zákon o přestupcích, který jednoznačně určuje dobu nočního 
klidu od 22:00 hodin do následujících 6:00 hodin a zároveň zmocňuje obce, aby 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 
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nočního klidu a s označením akce, pro kterou se toto zkrácení nočního klidu vyhlašuje. 
Ministerstvo vnitra poskytlo obcím vzorovou vyhlášku.  

Zastupitelstvo obce na svém červnovém zasedání schválilo OZVO č. 1/2018 o nočním klidu. 
V této vyhlášce byly uvedeny všechny akce, které by mohly ohrozit dodržování nočního 
klidu, a které jsou zároveň považovány za důležité z obecního hlediska a jejichž termíny byly 
známy. V průběhu prázdnin požádaly soukromé osoby o úpravu OZVO tak, aby mohly 
oslavit soukromou záležitost. Zákon a jeho důvodová zpráva počítá nejen s veřejnými, ale i 
se soukromými akcemi, pro které může být noční klid omezen, ale pouze po vydání příslušné 
OZVO. Jedná se o soukromou aktivitu, která se má odehrát v noci z 29. na 30. září a to 
v prostorách soukromé zahrady na konci ulice Uzavřené.  

Při přípravě podkladového materiálu pro toto zasedání zastupitelstva bylo zjištěno, že již 
dříve plánovaná a obecně závaznou vyhláškou obce akceptovaná akce Kobylnické vinobraní 
se má uskutečnit nikoliv v pátek 7.9., ale v sobotu 8.9.2018. Vzhledem k tomu, že konání 
této akce je tradiční a veřejnost o jejím termínu byla informována, je potřeba změnit OZVO 
tak, aby reflektovala skutečný termín konání akce. Proto se navrhuje z důvodu naléhavého 
obecného zájmu dle § 12 odst. 2 věta druhá zákona o obcích stanovit účinnost obecně 
závazné vyhlášky již na 8.9.2018. V návrhu OZVO je tedy uvedena tato akce s novým 
(správným) datem a dále je uvedena již dříve schválená akce Babské hody.  

Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu tvoří přílohu č. 4 zápisu. 

Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 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. 2/2018 o nočním klidu. 

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

8. Obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního koefici entu pro výpo čet 
daně z nemovitostí  

 
Návrh obecně závazné vyhlášky předložila paní Lenka Šimlová. Dle informací z FÚ jsme 
jedinou obcí v okrese Brno-venkov z koeficientem 4. Proto v souladu s četnými žádostmi 
občanů navrhuje snížení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na 3. Toto 
snížení bude mít finanční dopad na rozpočet obce ve snížení daňových výnosů o        
214 426 Kč. I přes to bychom neměli tuto finanční zátěž přenášet na občany a vyšší 
koeficient by se měl používat pouze krátkodobě při velkých investicích. Naše obec má 
koeficient 4 už 6 let (Šlapanice a Ponětovice měli pouze 3 roky). 

Obecně závazná vyhláška obce o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z 
nemovitostí tvoří přílohu č. 5 zápisu. 

Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
3/2018, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.  

Starosta doporučuje znění: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 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. 3/2018 o stanovení místního 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.  

Hlasování: 
PRO:    10             PROTI:     0          ZDRŽEL  SE:     3 
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9. Dotace TJ Sokol Kobylnice  
 
TJ Sokol Kobylnice požádala v červnu obec o sponzorský dar 5.000 Kč na turnaj Kuňavacup 
a dále o dotaci 200.000 Kč na opravu střechy. Rada původně projednala návrh v červnu a 
doporučila zastupitelstvu schválit dotaci ve výši 150 tis. Kč na opravu a dotaci 5 tis. Kč na 
turnaj s tím, že již rada dala TJ dar ve výši 20 tis. Kč jako náhradu za výtěžek ze sběru 
železného šrotu. Celkový výtěžek při jarním sběru činil 22.599 Kč a rada doporučila, aby 
zastupitelstvo rovněž schválilo dar ve výši zbývajícího výnosu za sběr železného šrotu v roce 
2018. TJ Sokol však svoji žádost nyní upřesnila s tím, že náklady na předpokládanou opravu 
činí cca 234 tis. Kč a že vzhledem k letos již proběhlým stavebním úpravám (zateplení) by 
potřebovali skutečně částku 200 tis. Kč. Rada opětovně žádost projednala a doporučila 
zastupitelstvu schválit pro TJ neinvestiční dotaci 5.000 Kč na výdaje Kuňavacupu, 
zúčtovatelnou do 30.9.2018 a investiční dotaci (jedná se nikoli pouze o opravu, ale o 
technické zhodnocení budovy, tedy investici) 200.000 Kč, ze které je možno krýt náklady 
rekonstrukce střechy do 31.12.2018 a kterou je nutno vyúčtovat do 31.1.2019. Rada toto 
řešení doporučuje.  

Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 85 písm. c) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
neinvestiční dotaci ve výši 5.000 Kč a investiční dotaci ve výši 200.000 Kč pro TJ Sokol 
Kobylnice. 
 

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

10. Dohoda o spolufinancování investi čních a neinvesti čních výdaj ů Základní 
školy Šlapanice a Dohoda o vytvo ření spole čného školského obvodu  

 
Obec je povinna zabezpečit povinnou výuku žáků základní školy. V obci je zřízen pouze I. 
stupeň ZŠ a výuka na II. stupni je zabezpečována převážně v ZŠ Šlapanice. Tato škola je 
pro obce v okolí spádová a i veřejná autobusová doprava, zajišťovaná Jihomoravským 
krajem, je koncipována tak, aby byla zabezpečena dojížďka za vzděláním do Šlapanic. Do 
roku 2016 byly kapacity škol v okolí naprosto postačující a školy rády přijímaly žáky dle 
svobodné volby rodičů, aby co nejlépe naplnily svoji kapacitu. Od minulého školního roku byl 
signalizován vedením školy ve Šlapanicích problém s nedostatečnou kapacitou a spádové 
obce jej spolu s vedením města Šlapanice řeší.  

V červnu byly zastupitelstvu předloženy k projednání dohody o spolufinancování nákladů a o 
vytvoření společného školského obvodu podle tehdy dojednaných podmínek. V ostatních 
zúčastněných obcích však již nebyl prostor tehdy na zastupitelstvech dohody projednat a tak 
se ještě dále vyjednávalo o podobě dohod. Dalším jednáním se dospělo k poněkud odlišným 
podmínkám, respektive jejich formulacím. Podstatnou úpravou je zařazení všech povinných 
investičních akcí do jedné smlouvy o spolufinancování, stanovení její nevypověditelnosti na 
25 roků oproti dříve dojednaným 20 rokům, novému stanovení výše jednotlivých ročních 
příspěvků obcí (první rok – 2018 jen 10%) a zároveň k jednoznačnému svázání obou smluv.  

V současné době (pokud dojde ke schválení a podpisu Dohody) jsou zabezpečeny podmínky 
pro to, aby město Šlapanice bylo schopno zaručit dostatečnou kapacitu svojí školy i pro děti 
ze spádového okolí a je tak dána záruka existence společného školského obvodu na stejnou 
dobu, to znamená na 25 roků nevypověditelně a následně možnost výpovědi s dvouletou 
výpovědní lhůtou.   

Dohoda o spolufinancování tvoří přílohu č. 6 zápisu, Dohoda o vytvoření společného 
školského obvodu tvoří přílohu č. 7 zápisu. 
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Rada schválení Dohod doporučuje. 

Po uzavření dohod mezi všemi stranami bude ještě ve Šlapanicích i ve spádových obcích 
vydána obecně závazná vyhláška o školském obvodu. 

Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 85 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
Dohodu o spolufinancování investičních a neinvestičních výdajů Základní školy Šlapanice a 
Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 84 odst. 2, písm. r) zákona               
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje Dohodu 
o vytvoření společného školského obvodu. 

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

11. Nadstandardní dopravní obslužnost  
 
Na minulém zasedání zastupitelstva byl podán návrh na navýšení dopravní obslužnosti na 
lince 151 v odpoledních hodinách tak, aby žáci ze ZŠ Šlapanice mohli odjet domů bez 
zbytečného téměř hodinového zdržení. Při jednání s KORDIS JmK bylo zjištěno, že 
zabezpečení této služby je možné jak z hlediska vozidel, tak i jejich řidičů. KORDIS proto 
vyčíslil ztrátu, vytvořenou na požadovaných spojích na celkem 107.916 Kč v cenách roku 
2018. Zároveň rozpočetl ztrátu resp. doplatek na obec Kobylnice (57.194 Kč) a Praci  
(50.723 Kč). Starosta obce Prace sdělil, že je předpoklad, že tyto náklady budou pro obec 
Prace akceptovatelné, kolektivní orgán v Praci měl tuto záležitost projednávat 3.9.2018 
(takže při zasedání zastupitelstva již měl být jeho názor znám), ale jeho projednávání ještě 
bylo odloženo. Rada doporučuje zastupitelstvu schválit tento požadavek na rozšíření 
dopravní obslužnosti.  

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje 
rozšíření nadstandardu dopravní obslužnosti na lince č. 151 o spoje č. 103, 104, 153 a 154 
za předpokladu účasti obce Prace při povinnosti úhrady nadstandardu za rok ve výši        
57.194 Kč v cenách roku 2018. 
 

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

12. Zvýšení p říspěvku ZŠ a MŠ Kobylnice, p.o., zm ěna závazných ukazatel ů 
 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schválilo zařazení tohoto bodu na pořad zasedání, 
předkládá se návrh zvýšit příspěvek zřizovatele o 16.000 Kč a to na nákup profesionálního 
tyčového ponorného mixéru do školní kuchyně. Starý mixér je již nefunkční a jeho oprava je 
buď nemožná, nebo neekonomická. Je předpoklad, že nový mixér bude sloužit opět dlouhé 
roky.  

Zároveň se předkládá návrh na změnu závazného ukazatele, který při schválení rozpočtu 
školy stanovil, že v měsíci září bude škole převeden příspěvek ve výši 80.000 Kč. Nově bude 
stanoven tento závazný ukazatel na částku 96.000 Kč. 

Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Kobylnice na základě ustanovení § 12 odst. 2 
písm. b) a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele ZŠ a MŠ 
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Kobylnice, p.o. o 16.000 Kč a schvaluje změnu závazného ukazatele pro ZŠ a MŠ Kobylnice, 
p.o. na září 2018 tak, že částka 80.000 Kč se nahrazuje částkou 96.000 Kč. 

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

 
13. Různé      

 
1.8. byla na webu SFŽP zveřejněna informace, podle které Obec Kobylnice získá dotaci na 
realizaci Sběrného dvora a to ve výši 5,88 mil. Kč. O přijetí dotace, resp. o schválení 
smlouvy bude rozhodovat zastupitelstvo poté, co bude návrh smlouvy předložen. 
 
V tomtéž dni byla rovněž zveřejněna informace, že Svazek pro vodovody a kanalizace 
Šlapanicko obdrží dotaci na projekt Posílení skupinového vodovodu – II. etapa a to ve výši 
124 mil. Kč. Rovněž o přijetí této dotace musí rozhodnout kolektivní orgán svazku. 
 
Dne 6.9. byla obci fyzicky nainstalována elektronická úřední deska, zprovozněna by měla být 
v příštím týdnu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

            Ing. Lubomír Šmíd                                                                   Stanislav Dolanský 
                   starosta                                                                                místostarosta 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Michael Ulbrich 
 
 
Zdeňka Matulová 
 
 
Zapsala: Jaroslava Urbánková    
 
 
Zápis vyhotoven dne:  11. 9. 2018 


