Zápis a usnesení z řádného jednání rady č. 8/2021 obce Kobylí konané dne 27. 4. 2021
v 18:00 hod.
Přítomni:

Pavel Kotík
Radek Kovář
Jiří Možný
Vlastimil Janda

Omluven:

Josef Kaňa

Hosté:

---

V úvodu prohlásil starosta P. Kotík, že toto jednání rady obce bylo řádně svoláno. Konstatoval přítomnost nadpoloviční většiny členů.
Program:
1) Kontrola minulého zápisu
2) Smlouvy
3) Různé
4) Ukončení zasedání
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR01/08/2021 Program 8. jednání Rady obce Kobylí byl schválen.
Ověřovatelem zápisu z dnešního jednání rady obce Kobylí byl jmenován Jiří Možný.
1) Kontrola minulého zápisu
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR02/08/2021 Rada obce Kobylí bere na vědomí zápis 7. schůze Rady obce Kobylí bez připomínek

2) Smlouvy
a) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK069806/21/OSV
s Jihomoravským krajem ve výši 496 700 Kč. Rada smlouvu projednala a schválila.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR03/08/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č.
JMK069806/21/OSV s Jihomoravským krajem.
b) Starosta obce předložil ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330073429/001-MDP s firmou EG.D, a.s.,
Brno, IČ 280 85 400. Rada obce Smlouvu projednala a schválila ji.
Hlasování – pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR04/08/2021 Rada obce Kobylí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330073429/001-MDP s firmou EG.D,
a.s., Brno, IČ 280 85 400.
c) Starosta obce předložil ke schválení poskytnutí příspěvku na činnost Kobylskému Vokálnímu Ansámblu z rozpočtu obce ve výši,
kterou navrhl finanční výbor. Kobylský Vokální Ansámbl splnil podmínku pro poskytnutí příspěvku tím, že předložil potvrzení o zapsání
KVA do spolkového rejstříku u Krajského soudu v Brně, čím se stal zapsaným spolkem. Rada obce poskytnutí příspěvku projednala a
schválila ho.
Hlasování – pro - 4, proti – 0, zdržel se – 0
UR05/08/2021 Rada obce Kobylí schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost Kobylskému Vokálnímu Ansámblu z rozpočtu
obce ve výši, kterou navrhl finanční výbor.

3) Různé
a)
b)
c)

d)

Starosta obce informoval o poskytnutí finanční odměny za měsíce říjen 2020 – únor 2021 pro naši pečovatelskou službu
z prostředků MPSV.
Starosta obce informoval o pokračování prací na cyklostezce (1. května bude oficiálně předána do užívání nejen našim
občanům), na ulici Sokolská (práce pokračují podle harmonogramu).
Starosta obce informoval o provedeném průzkumu kanalizace na ulici Osvobození v parku. Dle firmy VaK je kanalizace (z roku
1930) zcela nevhodná k napojení domů v této části obce a bude se muset vybudovat zcela nová kanalizace. Tímto se
komplikuje připravovaná rekonstrukce této části ulice.
Místostarosta obce předložil žádost Základní školy o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu „Modernizace
učebny fyziky a chemie v ZŠ Kobylí, reg. Č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015075. Na tento projekt byla škole poskytnuta dotace

e)

f)

z IROP ve výši 519 019,20 Kč, což představuje 95% celkových náklad. Zbylých 5% pokryje škola ze svého rozpočtu. Škola
žádá o zmíněný obnos proto, že financování z IROP proběhne „ex post“, tzn. až po ukončení projektu 30. září 2021.
Tato žádost bude předána ke schválení obecním zastupitelstvem.
Místostarosta obce předložil žádost Základní školy na poskytnutí finančního příspěvku na investiční akci během letošních
letních prázdnin (výměna linolea ve třech třídách a dokončení rekonstrukce WC v 1. patře přístavby u družiny). O této
připravované akci informoval ředitel školy svého zřizovatele dopisem ze dne 20. 11. 2020.
Také tato žádost bude předána ke schválení obecním zastupitelstvem.
Rada obce se také zabývala volně pobíhajícím koněm v dolní části obce. Majitel bude vyrozuměn o nutnosti zabránění volného
pobíhání. Dále bude seznámen s dalším možným postupem v řešení této situace dle nově platící legislativy.

4) Ukončení zasedání
Vzhledem k tomu, že program dnešního řádného jednání rady obce byl vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo, prohlásil starosta toto
jednání za ukončené.
Další zasedání rady obce proběhne 4. 5. 2021.
Zapsal: Vlastimil Janda
Ověřil: Jiří Možný

Mgr. Pavel Kotík, starosta

