Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kobylí ze dne 24. 06. 2021
Místo jednání:
OÚ Kobylí
Datum:
24. 06. 2021 začátek 18:01
konec 20:02
Omluven:
M. Ondrušová, I. Kutáč, J. Možný, J. Kaňa – pozdní příchod
Starosta obce konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno a při účasti nadpoloviční většiny
zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přílohy:
1) Svolání zasedání
2) Rozpočtové opatření č. 3/2021
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Návrh ověřovatelů zápisu: Radek Kovář a Antonín Kovářík
Návrhová komise: předseda Radim Herůfek a členové Rostislav Rusňák a Libor Loveček
Zastupitelstvo obce Kobylí volí ověřovatele zápisu Radka Kováře a Antonína Kováříka a
jako návrhovou komisi volí předsedu Radima Herůfka a členy Rostislava Rusňáka a Libora
Lovečka.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
11
11
0
0
UZ 01/03/2021
Schválení programu
P. Kotík-vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k předloženému programu
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje program jednání zastupitelstva
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
11
11
0
0
UZ 02/03/2021
Zapisovatelkou byla jmenována Martina Čejková
Kontrola usnesení z minulého jednání
Kontrolu usnesení provedl předseda kontrolního výboru Radim Herůfek.
Minulé zasedání zastupitelstva proběhlo dne 11. 05. 2021, na kterém bylo schváleno mimo jiné
poskytnutí jednorázové dotace pro TJ Sokol Kobylí na nákup nové sekačky – smlouva byla
podepsána a částka vyplacena. V rámci převodů nemovitostí byly schváleny prodeje nově
vzniklých pozemků – smlouvy byly podepsány. Pro záměry prodeje jsou zpracovávány nové
geometrické plány. Dále byla schválena rekonstrukce veřejného osvětlení – bylo zrealizováno.
Schvalovala se akce rekonstrukce příjezdové komunikace k muzeum, výběrové řízení by mělo
proběhnout během června. Byl také schválen příspěvek na nákup nového konvektomatu pro ZŠ
Kobylí, který byl vybrán a čeká se na dodání. Dále bylo schváleno výběrové řízení na výstavbu
bytového domu – výběrové řízení se připravuje.
Pozdní příchod: Josef Kaňa 18:25
Rozpočtová opatření č. 3/2021
L. Loveček - všem přítomným podrobně vysvětlil rozpočtová opatření dle vyvěšené tabulky.
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2021.
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Hlasování: Počet hlasujících
12

Pro
7

Proti
Zdržel se
1 L. Loveček 4 A. Kovářík
L. Křivka
R. Rusňák
R. Čejka

NEBYLO SCHVÁLENO
Převody nemovitostí
P. Kotík – pan ……….. požádal o odkup pozemku pod sklepem na ul. Osvobození, který má ve
vlastnictví, záměr byl řádně vyvěšen.
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. č. st.1437 o
výměře 16 m2 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
12
12
0
0
UZ 03/03/2021
P. Kotík – pan ………. požádal o odkup pozemku pod sklepem na ul. Pod Padělky, který má ve
vlastnictví, záměr byl řádně vyvěšen
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. č. st.1436 o výměře
73 m2 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
12
12
0
0
UZ 04/03/2021
P. Kotík – paní ……… požádala o odkup pozemku na ul. Na Zámečku, záměr byl řádně vyvěšen
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje prodej nově vzniklého pozemku p. č. st.1432 o výměře
49m2 v k.ú. Kobylí na Moravě a obci Kobylí za cenu 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
12
12
0
0
UZ 05/03/2021
P. Kotík – pan ……….. požádal o odkup pozemku p.č. 8300, dnes bude schvalován záměr prodeje
pozemku p.č. 8300
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 8300 dle nově
vypracovaného geometrického plánu
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
11
11
0
1 P. Novák
UZ 06/03/2021
P. Kotík – pan ……….. požádal o odkup pozemku p.č. 1965/36, dnes bude schvalován záměr
prodeje pozemku p.č. 1965/36
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1965/36
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
11
11
0
1 P. Novák
UZ 07/03/2021
Dřívější odchod – Pavel Novák 19:33

2

P. Kotík – pan ………. požádal o odkup pozemku na ul. Zelničky p.č. 4759/2, dnes bude
schvalován záměr prodeje pozemku p.č. 4759/2
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 4759/2
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
11
11
0
0
UZ 08/03/2021
Investiční akce pro rok 2021
Ulice Sokolská-rekonstrukce chodníků a povrchu vozovky je hotova
Cyklostezka Kobylí-Brumovice I.etapa -je hotova
Komunikace u MŠ - proběhlo výběrové řízení, realizace v červenci a srpnu
Tělocvična ZŠ Kobylí - dotační titul z MMR, výběrové řízení po přidělení dotace (konec května)
– 1. žádost o dotaci neúspěšná, 2. kolo bude vyhlášeno v září
Technické křídlo MŠ - zpracovává se projektové dokumentace
Komunikace Osvobození - rekonstrukce povrchu vozovky
- stávající kanalizace je nevyhovující
Muzeum - nový galerijní systém + osvětlení, podána žádost o dotaci na MAS Hustopečsko
Přípravna jídel MŠ-nevyhovující hygienické podmínky
-je nutná rekonstrukce obložení, podlah, nábytku
-celkové náklady cca 720.000Kč, žádost o dotaci byla neúspěšná
Příjezdová komunikace k Muzeu - je možnost vydláždit kostkami získaných z ulice Sokolská
Základní škola-konvektomat - dle vyjádření servisní firmy je konvektomat neopravitelný
- škole byl schválen investiční příspěvek na pořízení nového, který
byl vybrán a čeká se na dodání.
Studie bytového domu-lokalita u základní školy
-studie je zpracována, musí proběhnout výběrové řízení na projekt
ZŠ technické zázemí v kmenových třídách 1. stupně (vestavěné skříně) – podána žádost o
dotaci přes MAS Hustopečsko, dotace ex post 80%, 20% vlastní zdroje, celkem 299.899,-.
Případná realizace v roce 2022.
MŠ venkovní učebna + edukační prvky – podána žádost o dotaci přes MAS Hustopečsko,
dotace ex post 80%, 20% vlastní zdroje, celkem 298.870,-. Případná realizace v roce 2022.
P. Kotík – představil změny v odpadovém hospodářství od roku 2021. Z tohoto důvodu vznikl
spolek Naše odpadky, z.s. (p. Staňka), který bude pomáhat obcím, které se hlásí
k třídění odpadů, k separaci a k omezování zátěže životního prostředí.
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje vstup obce Kobylí do spolku Naše odpadky z.s.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
11
11
0
0
UZ 09/03/2021
Různé:
R. Herůfek

- poděkoval chase za organizaci letošních hodů
- ptal se B. Helešicové na organizaci Zarážení Hory 2021, v jaké fázi je příprava
B. Helešicová - Zarážení Hory 2021 – program z roku 2020, ostatní neřeší, má na starost rada
R. Herůfek
- se ptal na ochotníky. Paní Chudobová již nehodlá pokračovat (scénář, režie)
B. Helešicová - poslala dotaz ohledně ochotníků V. Čiháčkovi, který je v kulturní komisi, čeká na
odpověď
P. Kotík
- prověří, zda ochotníci budou hrát
L. Loveček
- si myslel, že za celé Zarážení hory nese odpovědnost kulturní komise, nemůže
se všechno nechat na radnici a na starostovi
- mělo by se sejít s chasou a řešit financování hodů
P. Kotík
- letošní hody pořádala obec ve spolupráci s chasou. Vybrané peníze ze vstupného
a ze zvaní jsou na obecním úřadě, bude z nich hrazena hudební produkce a další
výdaje
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V. Janda
P. Kotík

- také poděkoval za organizaci hodů chase, ale také starostovi, bez jeho přístupu
by tak asi neproběhly
- konstatoval, že se již nikdo nehlásí o slovo a prohlásil jednání za ukončené.

Zapsala:

Martina Čejková

............................................

Ověřovatelé zápisu:

Radek Kovář

...........................................

Antonín Kovářík

............................................

Pavel Kotík

............................................

Starosta:
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