
 
Zápis z veřejného zasedání č. 10 / 04 

 

Dne 9.6.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva na Hlíně . 

Přítomni : p.Sliacky, p.Dostalý,p.Vašulín, p. Koudelný, p. Havlík, 

p.Hošek,p.ing.Pacholík ,p.Duda 

Omluven: p.Nesvačil 

Hosté :10 

 

Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že je 

přítomno osm z devíti členů a je tudíž usnášeni schopné. Jako zapisovatel byl 

navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Sliacky a pan Duda .Oba tyto 

návrhy byly jednomyslně schváleny. Pan Dostalý přečetl návrh programu 

zasedání a požádal přítomné o jeho případné doplnění. Zastupitelstvo schválilo 

program zasedání v tomto znění: 

 

1. Zahájení 

2. Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů s obcí Neslovice 

3. Příspěvek TJ SOKOL Neslovice 

4. Projednání situace kolem budovy a pozemku bývalé školy 

5. Projednání změn rozpočtu na rok 2004  

6. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

7. Diskuse 

8. Schválení usnesení a závěr  

 

 

2. Smlouva o úhradě neinvestičních nákladů s obcí Neslovice 

 

      Základní školu v Neslovicích navštěvuje v školním roce 2003/04 12 žáků 

z Hlíny. Obec je povinna uzavřít s obcí Neslovice ,která je zřizovatelem 

základní školy ,smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů a nákladů na 

stravování ve školní jídelně .Zastupitelé projednali tuto smlouvu a souhlasí 

s jejím podepsáním. Pan Koudelný vznesl dotaz zda může obec ovlivnit 

způsob použití peněz ,které hradí obec. Odpověděl starosta ,že ne ,obec může 

pokud nesouhlasí se smlouvou  poslat žáky do jiné školy.Dále seznámil 

přítomné s fakturou za rok 2003/04.  

- Náklady na stravování činí  23 630 ,-Kč  

- Neinvestiční náklady         23 165, -Kč  

 

 

 



3.  Příspěvek TJ SOKOL Neslovice 

 

  

        Obecní zastupitelstvo  schvaluje příspěvek pro TJ SOKOL Neslovice ve  

výši 1 500,- Kč na zabezpečení sportovní akce s názvem „ Běh TERRYHO 

FOXE“ , který je spojen   veřejnou sbírkou finančních prostředků na výzkum 

rakoviny.Tuto částku zastupitelstvo  projednalo na   svém pracovním 

zasedání . Pan Vašulín se uvedené akce v neděli 6.6.2004 zúčastnil a 

konstatoval ,že účast byla velice pěkná .Běh byl spojen s dalšími akcemi pro 

děti a dospělé. 

               

 4. Projednání situace kolem budovy a pozemku bývalé školy  

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o vývoji jednání mezi 

starostou, místostarostou a manželi Procházkovými ohledně finančního 

vypořádání po navrácení budovy č.p. 49 a přilehlého pozemku zpět do 

majetku obce, kterou přednesl starosta. Manželům Procházkovým byla obcí 

nabídnuta částka ve výši 34 000 Kč ,kterou obec obdržela od bývalého MNV 

Neslovice . Oni tento návrh odmítli a žádají celou kupní cenu a náhradu za 

zhodnocení nemovitosti ve výši 71 582 Kč.Obec byla nucena obrátit se na 

advokátní kancelář JUDr. Schlesingera, aby zastupoval obec Hlína při řešení 

této situace.Ten vypracoval žádost o zaplacení dlužné částky za nájem za 

uplynulých 10 let podle platných směrnic . Dluh na nájmu činí 107 900 

Kč.Odpověď na tuto žádost zatím nepřišla.  

        

 

5. Projednání změn rozpočtu na rok 2004  

 

       Obecní zastupitelstvo projednalo následující změny rozpočtu na rok 2004 

: 

- změna rozpočtu na příjmové i výdajové části ve výši  15 000,- Kč, kterou 

obec    obdržela od JmKÚ na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu  

- změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části ve výši 46 800,- Kč, která se 

převede ze zůstatku roku 2003 a bude uhrazena obci Neslovice na 

neinvestiční náklady k zajištění školní docházky na základě uzavřené 

smlouvy z roku 2003 

- změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části ve výši 1 500,- Kč, která se 

převede ze zůstatku roku 2003 a bude poskytnuta TJ SOKOL Neslovice jako 

příspěvek na akci „Běh Terryho Foxe“  

- změnu rozpočtu na příjmové  části  ve výši 254 000,- Kč , která se převede 

ze zůstatku roku 2003 na financování stavby vodovodu do obce 



- změnu rozpočtu na výdajové části ve výši 265 000,- Kč , která se získá 

úpravou ostatních položek rozpočtu a bude sloužit na zabezpečení akce 

výstavba vodovodu 

 

6. Různé informace z činnosti obecního úřadu  
 

Odpadové hospodářství : připravuje se sběrné místo na dvoře bývalé školy 

kde se bude dvakrát týdně sbírat odpad , aby se zamezilo dávání nevhodného 

odpadu do kontejneru. 

Vodovod: Dne 8.7.2004 proběhne venkovní šetření a kolaudační řízení . 

Pokud vše dobře proběhne mohly by se začátkem srpna budovat přípojky do 

domů . Je nutné uzavřít smlouvu mezi Svazkem vodovodů a obcí smlouvu o 

pronájmu vodovodu , aby mohl svazek zaplatit navrtávací pasy 

k vodovodním přípojkám . Cena jednoho pasu je asi 5000 ,-Kč. Dále je nutné 

v nebližším termínu dokončit rekonstrukci vodojemu v Neslovicích . 

Rozhledna: město Ivančice vypsalo výběrové řízení na stavbu a financování 

rozhledny . Doposud se nikdo nepřihlásil. 

Webové stránky obce  : od 15.5.2004 jsou v provozu . Zřízení stálo  13 000 ,-

Kč  a provoz 2500,-Kč ročně . 

Dne 29.6.2004 proběhnou volby do Evropského parlamentu .  

 

7. Diskuse 

 

 

- Pan Hošek  : dotaz zda by se nemohla umístit upoutávka na rozhlednu 

na webové stránky obce?  

- Odp.:rozhledna má své vlastní stránky ,ale je možné na ně upozornit 

na našich stránkách. 

- Pan Sliacky: informoval přítomné o proběhnuvších oslavách 80. 

výročí založení SDH v obci . SDH obdržel od krajského úřadu 

ocenění za zásluhy. Při této příležitosti se konal slavnostní průvod 

obcí za účasti dalších požárních družstev.  

 

 

13. Usnesení a závěr 

 

 

       Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva konaného dne 9.6.2004 na Hlíně : 
 

1.Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje smlouvu o úhradě 

neinvestičních nákladů, kterou se obec Neslovice zavazuje zajistit povinnou 

školní docházku ve školním roce 2004/2005 v ZŠ Neslovice pro žáky 



s trvalým bydlištěm v obci Hlína. Jedná se o 12 žáků. Touto smlouvou se 

obec Neslovice zavazuje umožnit těmto žákům stravování ve školní jídelně. 

     Přítomno:   8                        Pro:    8               Proti:                     Zdržel se : 

 

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro TJ SOKOL Neslovice ve 

výši 1 500,- Kč na zabezpečení sportovní akce s názvem „ Běh TERRYHO 

FOXE“ , který je spojen s veřejnou sbírkou finančních prostředků na výzkum 

rakoviny. 

     Přítomno:  8                         Pro:    8               Proti:                     Zdržel se: 

 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje následující změny rozpočtu na rok 2004 : 

změna rozpočtu na příjmové i výdajové části ve výši  15 000,- Kč, kterou 

obec    obdržela od JmKÚ na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu  

změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části ve výši 46 800,- Kč, která se 

převede ze zůstatku roku 2003 a bude uhrazena obci Neslovice na 

neinvestiční náklady k zajištění školní docházky na základě uzavřené 

smlouvy z roku 2003 

změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části ve výši 1 500,- Kč, která se 

převede ze zůstatku roku 2003 a bude poskytnuta TJ SOKOL Neslovice jako 

příspěvek na akci „Běh Terryho Foxe“  

změnu rozpočtu na příjmové  části  ve výši 254 000,- Kč , která se převede ze 

zůstatku roku 2003 na financování stavby vodovodu do obce 

změnu rozpočtu na výdajové části ve výši 265 000,- Kč , která se získá 

úpravou ostatních položek rozpočtu a bude sloužit na zabezpečení akce 

výstavba vodovodu 

Přítomno:  8                        Pro: 8                  Proti:                     Zdržel se : 

 

 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo situaci v odpadovém hospodářství obce a 

rozhodlo provést  úpravy na pozemku P.č. 166 , které jsou nezbytně nutné 

pro vyhrazení části tohoto pozemku na uložení kontejnerů a ploch pro 

ukládání tříděného odpadu.   

      Přítomno: 8                        Pro:  8                 Proti:                Zdržel se: 

 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o vývoji jednání mezi 

starostou, místostarostou a manželi Procházkovými ohledně finančního 

vypořádání po navrácení budovy č.p. 49 a přilehlého pozemku zpět do 

majetku obce, kterou přednesl starosta. Obecní zastupitelstvo konstatuje, že 

pokud manželé Procházkovi nepřistoupí na návrh finančního vypořádání, 

který jim nabídla obec, a dále budou trvat na svých požadavcích, bude obec 

nucena obrátit se na advokátní kancelář JUDr. Schlesingera, aby zastupoval 

obec Hlína při řešení této situace. 

        



6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce o zřízení  

webových stránek obce Hlína , které ve spolupráci s obecním úřadem 

zhotovila společnost Czechprodukt.cz.s.r.o. 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

14.Závěr 

 

       Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.50hod 

ukončil.   

 

 

 

 

 

 

 

ověřili :                                                        Zapsal:      ing. Miroslav Pacholík      

 

 

                                                                                       starosta : 

 

                                                                                     místostarosta:   
  

 
 
 


