
Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 
 

Dne 23.11.2004 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 , p.Nesvačil 

 

Omluven : 

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 Nesvačil a pan Havlík  .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. Projednání dodatku ke smlouvě o svozu komunálního odpadu se 

společností SITA Moravia na rok 2005 

3. Projednání návrhu na změnu stanov Svazku vodovodů a kanalizací 

Ivančicka 

4. Projednání smlouvy o dílo na opravu budovy č.p. 49 

5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

6. Projednání rozpočtových opatření 

7. Různé informace o : 

         -   dokončení akce vodovod 

- lékařská služba první pomoci 

- činnost Mikroregionu Ivančicka 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr 

 

 

 

2. Projednání dodatku ke smlouvě o svozu komunálního odpadu se 

společností SITA      Moravia na rok 2005 

 

      V příštím roce dojde k navýšení ceny za svoz komunálního odpadu 

z důvodu zvýšení ceny za uložení 1 t materiálu z 200 na 300 Kč ( PHM , 

mzdy ,atd. ). V letošním roce bude obec doplácet asi  50 000 Kč na svoz 

odpadů.Je předpoklad ,že v příštím roce by mohlo dojít ke snížení nákladů na 

vyvážení kontejnerů z důvodu umístění ve dvoře staré školy . OZ projednalo 

připomínku pana Havlíka zda by nebylo vhodné kontejner koupit nebo 



dlouhodobě pronajmout a tím snížit cenu odvozu . Další podrobnosti zjistí 

starosta .    Obecní zastupitelstvo projednalo přílohy ke Smlouvě o sběru, 

svozu a odstranění odpadu číslo 10300039, uzavřené se společností SITA 

Moravia a.s. se sídlem Holzova 14, Brno a souhlasí s uzavřením těchto 

dodatků.  

 

 

3.  Projednání návrhu na změnu stanov Svazku vodovodů a kanalizací 

Ivančicka  

  

       Starosta informoval o proběhnuvší valné hromadě svazku a návrhu města 

Ivančic na změnu poměru hlasů při hlasování. Ivančice nesouhlasí 

s nepoměrem hlasů k počtu obyvatel . Jejich připomínka je podle názoru 

většiny členů svazku oprávněná a byl předložen nový návrh způsobu 

hlasování  k posouzení .Další podmínkou při hlasování bude potřeba 

nadpolovičního počtu členů k přijetí daného návrhu . Obecní zastupitelstvo 

nemá námitek a souhlasí s navrženou změnou  stanov Svazku čl. 11.3. a 11.7. 

, která spočívá v novém rozdělení počtu hlasů podle počtu obyvatel dle 

přiložené tabulky . 

 

 

4. Projednání smlouvy o dílo na opravu budovy č.p. 49 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku na provedení prací firmou pana 

Ondráška Miroslava, která zajišťuje usazení a zabetonování jímky na odpad 

v obecní budově č.p.49. Uvedené práce budou provedeny do konce roku 

2004 v ceně 18 600,- Kč, bez DPH. Obecní zastupitelstvo souhlasí 

s uzavřením smlouvy o dílo se Stavební firmou Miroslava Ondráška. 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku na provedení prací v 

obecní budově č.p.49, která spočívá ve vybudování sociálního zařízení dle 

projektu ing. Sedlákové, od firmy pana Ondráška Miroslava. Uvedené práce 

budou provedeny do konce měsíce března 2005 v ceně 40 000,- Kč a 

zastupitelstvo vyjádřilo souhlas z uzavřením smlouvy o dílo.  

  

        

 

5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

 

          Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu s.č. 7868/ORR/04/421 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „ 

Vybudování sociálního zařízení v budově č.p. 49 včetně vodovodní přípojek 

do obecních budov.“ Dotace činí 60 000,- Kč a obec Hlína vloží do akce 40 



000,- Kč. Akce musí být provedena do konce roku 2004 a vyúčtování 

provedeno do konce ledna 2005. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Projednání rozpočtových opatření 

 

 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo následující změny v  rozpočtu na rok 2004:   

- navýšení příjmu rozpočtu o 60 000,- Kč, které obec obdržela od 

Jihomoravského kraje na opravu obecní budovy č.p.49  

- navýšení příjmu rozpočtu o 30 000,- Kč, které obec obdržela od 

Jihomoravského krajského úřadu na zabezpečení voleb do 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu parlamentu ČR 

- navýšení příjmu rozpočtu o 3 900,- Kč, které obec obdržela od 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje na činnost Sboru 

dobrovolných hasičů 

- navýšení výdajové části rozpočtu v položce pitná voda o částku 265 

000,- , která byla  použita na dokončení akce vodovod . Jedná se o 

platbu za stavební dozor AP INVESTINGU a další položky . 

Částka  100 000 Kč se převede z kolonky oprava chodníků a částka 

65 000 Kč z položky přebytky z minulého roku .  

 

7. Různé informace  

 

Dokončení akce vodovod   : 

       V letošním roce byl dokončen vodovod na Hlínu . K 1.11.2004 je 

provedena kolaudace  106   přípojek do domácností . Je připojeno 229 

trvale žijících obyvatel a 71 chalup . Denní spotřeba obce je cca 10 m 
3
 

vody . Letos se zaplatilo na akci vodovod  1 896 000 Kč firmě Outulný a 

265 000 Kč za stavební dozor a firmě AP INVESTING .V současné době 

zbývá na účtu obce asi 290 000 Kč. Příští rok zbývá platit 35 000 Kč za 

konečný audit .  

Lékařská služba první pomoci  

      V příštím roce není nutné ,aby obec přispívala na provoz LSPP . Celý 

provoz bude hrazen z prostředků jihomoravského kraje .  



Mikroregion  

- Mikroregion byl založen z důvodu  lepšího  čerpání dotací 

z různých zdrojů .V letošním roce byl vydán kalendář 

s vyobrazením obcí mikroregionu a mapa , které budou zdarma 

rozneseny do každé domácnosti . 

 

8.Diskuse 
 

 

- Paní Šnyrchová   : Proč se ve škole se buduje sociální zařízení a zda je 

plán na další využití školy ?   

- Odp.: plánuje se využití školy pro různé zájmové kroužky a popřípadě 

jako ubytovna pro dělníky .  

- Paní Šnyrchová  vznesla stížnost na to ,že 3 měsíce po hodech ještě 

stojí máje  a ohrožuje zdraví a majetek občanů . Žádá o okamžité 

odstranění stromu a o podepsání prohlášení o upozornění na možný 

vnik škody pro pojišťovnu . 

- Odp.: pan Dostalý  Obec zajistí odstranění máje v co možná 

nejkratším termínu .  

- Pan Vašulín : Vznesl výtku občanům ,kteří se nedostavili a poděkoval 

obecnímu zastupitelstvu za zbudování vodovodu pro obec a ostatní 

práce .  

- Odp.: pan Dostalý  jménem OZ poděkoval panu Vašulínovi.  

- Pan Kocáb : Co je nového s rozhlednou a jak to vypadá se splácením ?  

- Odp.: pan Dostalý  Na kontě rozhledny je v současné době 537 000 

Kč . Rozpočet se zpracovává a jsou různé nabídky na financování. 

 

 

13. Usnesení a závěr 

 

 

       Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva konaného dne 23.11.2004 na Hlíně. 

 

1.   Obecní zastupitelstvo projednalo přílohy ke Smlouvě o sběru, svozu a 

odstranění odpadu        

      číslo 10300039, uzavřené se společností SITA Moravia a.s. se sídlem 

Holzova 14, Brno a    

      souhlasí s uzavřením těchto dodatků.   

          Pro návrh:   9                   Proti :  0                   Zdrželi se :   0 

 

2. Obecní zastupitelstvo projednalo informaci z valné hromady Svazku 

vodovodů a kanalizací Ivančicka, kterou přednesl starosta obce. Jedná se 



o změnu stanov Svazku čl. 11.3. a 11.7. , která spočívá v novém 

rozdělení počtu hlasů podle počtu obyvatel dle přiložené tabulky. Obecní 

zastupitelstvo nemá námitek a souhlasí s navrženou změnou. 

              Pro návrh:   9                  Proti:   0                    Zdrželi se:   0 

 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku provedení prací firmou pana 

Ondráška Miroslava, která zajišťuje usazení a zabetonování jímky na 

odpad v obecní budově č.p.49. Uvedené práce budou provedeny do 

konce roku 2004 v ceně 18 600,- Kč, bez DPH. Obecní zastupitelstvo 

souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se Stavební firmou Miroslava 

Ondráška. 

Obecní zastupitelstvo projednalo nabídku firmy pana Ondráška 

Miroslava na vybudování sociálního zařízení v obecní budově č.p.49 dle 

projektu ing. Sedlákové. Uvedené práce budou provedeny do konce 

března 2005 v ceně 40 000,- Kč. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením 

smlouvy o dílo.  

              Pro návrh:   9                   Proti:   0                   Zdrželi se:   0 

 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu s.č. 7868/ORR/04/421 o 

poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu 

„ Vybudování sociálního zařízení v budově č.p. 49 včetně vodovodní 

přípojek do obecních budov.“ Dotace činí 60 000,- Kč a obec Hlína vloží 

do akce 40 000,- Kč. Akce musí být provedena do konce roku 2004 a 

vyúčtování provedeno do konce ledna 2005. 

             Pro návrh:   9                    Proti:   0                    Zdrželi se:   0 

 

5. Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s těmito změnami rozpočtu 

na rok 2004:   

- navýšení příjmu rozpočtu o 60 000,- Kč, které obec obdržela od 

Jihomoravského kraje na opravu obecní budovy č.p.49  

- navýšení příjmu rozpočtu o 30 000,- Kč, které obec obdržela od 

Jihomoravského krajského úřadu na zabezpečení voleb do 

Zastupitelstva Jihomoravského kraje a Senátu parlamentu ČR 

- navýšení příjmu rozpočtu o 3 900,- Kč, které obec obdržela od 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje na činnost Sboru 

dobrovolných hasičů 

- navýšení výdajové části rozpočtu v položce pitná voda o částku  

265 000,- Kč , která bude použita na dokončení akce vodovod  

Pro návrh:   9                   Proti:   0                    Zdrželi se:   0 

 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce o 

výsledku jednání na MěÚ Ivančice ohledně zabezpečení LSPP v roce 



2005. LSPP bude v příštím roce probíhat v nezměněné podobě jako 

v letošním roce, náklady spojené s jejím provozem hradí JM kraj. 

 

7. Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s uzavřením smlouvy na 

úrazové pojištění členů požární zásahové jednotky obce s Hasičskou 

vzájemnou pojišťovnou a.s., pobočka Brno v rozsahu 7 osob a částka na 

rok 3 297,-Kč. 

             Pro návrh:   9                     Proti:   0                     Zdrželi se:   0 

 

8. Obecní zastupitelstvo na základě stížností občanů ukládá starostovi 

obce,   aby v co možné nejkratší době zabezpečil odstranění hodové 

máje. 

             Pro návrh:   8                     Proti:   0                     Zdrželi se:   1 

 

9. Obecní zastupitelstvo projednalo přípravu rozpočtu na rok 2005 a ukládá 

hospodařit s finančními prostředky do doby než bude schválen rozpočet 

na rok 2005 podle rozpočtového provizoria.  

 Pro návrh:    9                    Proti:   0                     Zdrželi se:    0 

 

10. Obecní zastupitelstvo projednalo návrh „Veřejnoprávní smlouvy o 

výkonu přenesené působnosti podle zákona č.200/1990Sb.“ mezi obcí 

Hlína a městem Ivančice a souhlasí s uzavřením této smlouvy na dobu 

neurčitou. Podle této smlouvy budou orgány města Ivančice vykonávat 

namísto orgánů obce Hlína v jejím správním obvodu přenesenou 

působnost ve věci řešení přestupků. Obec Hlína poskytne ze svého 

rozpočtu městu Ivančice 2000,-Kč za každý řešený přestupek. 

             Pro návrh:   9                    Proti:   0                      Zdrželi se:   0  

 
 

 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

14.Závěr 

 

       Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.50hod 

ukončil.   

 

 

 

 

Ověřili:                                                                  Zapsal: 

 



 Starosta: 

 

 
 


