Zápis z jednání Zastupitelstva obce Kobylí ze dne 16. 12. 2021
Místo jednání:
ON-line Aplikace TEAMS – platforma Microsoft

Datum:
16. 12. 2021 začátek 18:05
konec 18:50
Omluveni:
L. Loveček, R. Herůfek, L. Křivka, R. Rusňák, I. Kutáč
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. 6/2021
3) Návrh rozpočtu obce Kobylí na rok 2022
4) Rozpočtový výhled obce Kobylí na roky 2023-2024
Schválení programu
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje program jednání zastupitelstva
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
9
9
0
0
UZ 01/06/2021
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Návrh ověřovatelů zápisu: Pavel Novák, Josef Kaňa
Návrhová komise: předseda Vlastimil Janda, členové Antonín Kovářík, Rostislav Čejka
Zastupitelstvo obce Kobylí volí ověřovatele zápisu Pavla Nováka a Josefa Kaňu jako
návrhovou komisi volí předsedu Vlastimila Jandu a členy Antonína Kováříka a Rostislava
Čejku.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
9
9
0
0
UZ 02/06/2021
Zápis z dnešního jednání vyhotoví starosta Pavel Kotík.
Kontrola usnesení z minulého jednání
Kontrolu usnesení provedl starosta Pavel Kotík.
Minulé zasedání zastupitelstva proběhlo dne 23. 11. 2021, byly schváleny dvě obecně závazné
vyhlášky. Vyhlášky začnou platit 1.1.2022. Byl schválen záměr bezúplatného převodu pozemku
p.č. 4371/16 a část pozemku 6887 dle nově vypracovaného GP. Toto bude předmětem dnešního
jednání. Byla schválena příprava PD pro rekonstrukci polních cest – v současné době probíhá
příprava VŘ na PD. Bylo schváleno podání žádostí o dotace z dotačních titulů MMR. Dotace byly
podány. Zastupitelstvo také schválilo dodatek č. 2 smlouvy o zajištění financování systému IDS
JMK – smlouva byl podepsána.
18:10 - k on-line jednání se připojila zastupitelka M. Ondrušová
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Rozpočtová opatření č. 6/2021
P. Kotík – vysvětlil a okomentoval rozpočtová opatření dle návrhu a vyvěšené tabulky
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2021.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
10
10
0
0
UZ 03/06/2021
Rozpočet obce kobylí na rok 2022
P. Kotík – návrh rozpočtu obce Kobylí byl vyvěšen na úřední desce dne 30. 11. 2021. Byla
možnost se s návrhem rozpočtu seznámit jak ze strany zastupitelů, tak ze strany
veřejnosti. Ze strany veřejnosti nebyli vzneseny požadavky ani připomínky. Připomínky
zastupitelů byly do návrhu rozpočtu zapracovány. Starosta stručně okomentoval návrh
rozpočtu a specifikoval změny proti minulému roku – většinou na návrh zástupců
příspěvkových organizací obce či zastupitelů.
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje rozpočet obce Kobylí na rok 2022 v předneseném
znění
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
10
10
0
0
UZ 04/06/2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylí na roky 2023-2024
P. Kotík – střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylí byl vyvěšen na úřední desce dne 30. 11.
2021. Starosta okomentoval důležitost střednědobého výhledu na další roky.
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Kobylí na
období 2023 – 2024 v předneseném znění
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
10
10
0
0
UZ 05/06/2021
Převody nemovitostí
P. Kotík – předkládá žádost Sboru dobrovolných hasičů na bezplatný převod pozemku, na kterém
se nachází hasičské cvičiště. Byl vypracován nový GP, kde došlo k rozdělení pozemku
p.č. 6887. Nově vzniklý pozemek logicky navazuje na pozemek p.č. 4371/16.
A. Kovářík – Ve smlouvě bude ošetřeno, aby pozemek byl vždy majetkem hasičů nebo obce.
Zastupitelstvo obce Kobylí schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 4371/16 a nově
vzniklého pozemku p. č. 6887/5 v KÚ Kobylí na Moravě a obci Kobylí do vlastnictví Sboru
dobrovolných hasičů Kobylí dle nově vypracovaného geometrického plánu č. 1735201/2021 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasování: Počet hlasujících
Pro
Proti
Zdržel se
10
10
0
0
UZ 06/06/2021
Různé:
P. Novák – zjišťoval situaci k akci rekonstrukce NN na ulici Augusty Šebestové. Ze strany
společnosti EGD bylo realizováno VŘ na dodavatele prací. Dle posledních informací by
měla začít rekonstrukce v první polovině roku 2022. Nutno synchronizovat práce na
rekonstrukci obecního VO a s pokládkou optického kabelu.
P. Kotík – projekt na rekonstrukci VO na ulici Augusty Šebestové je připraven - společnost EGD
má k dispozici podklady.
P. Novák – informoval o nutnosti žádosti o připojení více odběrných míst v lokalitě U Vrbice
z důvodu výstavby RD.
P. Kotík – tato skutečnost je známa, na základě studie zastavitelnosti bude společnosti EGD
zaslán požadavek výše zmiňovaného zájmu.
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P. Kotík – v roce 2022 bude provedena rekonstrukce plynové stanice pod lokalitou U Vrbice –
z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů a možnosti napojení dalších odběrných míst
v dané lokalitě.
P. Kotík – konstatoval, že se již nikdo nehlásí o slovo a prohlásil jednání za ukončené.

Zapsal:

Pavel Kotík

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

Ověřovatelé zápisu:

Pavel Novák

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

Josef Kaňa

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

Pavel Kotík

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

Starosta:
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