
Zápis č. 4 / 2003 

 

 

 

Veřejné zasedání 

Dne 27.8.2003 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva na Hlíně . 

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

p.Hošek,              p.ing.Pacholík ,p.Duda 

 

Hosté : 

 

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

jsou  přítomni všichni členové zastupitelstva a je tudíž usnášeni schopné.Jako 

zapisovatel byl navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Sliacky 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. Schválení faktur na zakoupení vybavení kanceláří zcizeného při 

vloupání. 

3. Převedení této částky ze zůstatku z minulého roku. 

4. Provozování stávajícího vodovodu na Hlíně 

5.  Schválení vstupu do mikroregionu obcí 

5.  Schválení usnesení a závěr 

 

       Dne 19.8.2003 byl obecní úřad opět vykraden .Byla odcizena veškerá       

elektrotechnika (počítač ,fax ,scaner ,kopírka atd.).Celková vzniklá šoda je 139 

000 Kč na vybavení a materiálu. Událost byla nahlášena na pojišťovnu.Je nutné 

zakoupit nové vybavení a zajistit v budově elektronické zabezpečovací zařízení. 

Pan Dostalý vybavení a zabezpečení objednal u firmy Balog. Signál o poplachu 

bude posílán na pevnou linku p. Vašulína , mobil p. Koudelného a mobil pana 

Dostalého. Zamykání a odemykání alarmu bude prováděno pomocí klíčenek 

,které budou předány odpovědným osobám.Celé zabezpečení budovy stálo 19 

600, Kč.Tuto částku a částku na uhrazení faktur je nutné schválit a schválit 

převedení ze zůstatku z minulého roku. Členové zastupitelstva tyto body 

projednaly a jednomyslně schválily.    

       V  současné době jsou v obci v provozu dvě větve vodovodu .Vodovod na 

Kozích horkách a u Hlavoňů.Proběhla rozsáhlá diskuse o dalším provozování 

těchto vodovodů.Nakonec členové zastupitelstva došli k závěru ,že provoz dvou 

obecních vodovodů a obecních studní bude ukončen dnem zahájení provozu 

nového vodovodu. 



       Členové zastupitelstva byly podrobně panem Dostalým seznámeni se 

smlouvou a vzorovými stanovami ke vstupu obce do mikroregionu obcí.Tato 

otázka byla také řešena na minulém pracovním zasedání . 
 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 27.8.2003 

na Hlíně. 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

 

1) Provoz dvou obecních vodovodů ,vodáren a obecních studní bude 

ukončen dnem zahájení provozu nového vodovodu. 

2) Zastupitelstvo obce souhlasí se založením svazku obcí pod názvem 

Mikroregion Ivančicko. 

3) Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy o vytvoření 

dobrovolného svazku obcí .Podpisem pověřuje pana Dostalého (starostu 

obce). 

4) Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím navrhovaných stanov svazku 

včetně úhrady vstupních a členských příspěvků. 

5) Zastupitelstvo obce  pověřuje zastupováním obce ve svazku obcí 

Mikroregionu Ivančicko pana Miloše Dostalého , starostu obce. 

6) Převedení finanční částky 100 000,- Kč z přebytku hospodaření roku 

2002 na zakoupení vybavení kanceláří OÚ po zcizení neznámým 

pachatelem. 

 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

ověřili :    Sliacky                                                                zapsal dne 31.7.2002  

                 Havlík 

 

 

                                                                                       starosta : 

 


