
Zápis  č. 5 / 03 

 
Dne 17.9.2003 v 19.00 hodin se konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva na Hlíně. 

Přítomni: p. Dostalý, p. Vašulín, p. Duda, p. Koudelný, p. Sliacky, p. Nesvačil, p. Hošek,      

p. Havlík. 

Omluven ing. Pacholík. 

Hosté- občané 24. 

 

1) Zahájení 

 

Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání. 

Konstatoval, že je přítomno 8 členů obecního zastupitelstva a je tedy usnášení schopné. Jako 

zapisovatel byl navržen pan Sliacky a ověřovatelé zápisu pan Nesvačil a pan Koudelný. 

Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. Pan Dostalý přečetl návrh programu zasedání a 

požádal přítomné o případné doplnění. 

Zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

1) Zahájení 

2) Projednání návrhu smlouvy na zhotovení technické dokumentace na projekt chodníku 

kolem silnice 

3) Projednání nákupu zabezpečovacího zařízení 

4) Projednání návrhu smlouvy s útulkem pro zvířata v Třebíči 

5) Informace o vytvoření „Mikroregionu Ivančicko“ 

6) Informace k akci vodovod: vodovodní přípojky, činnost vodáren, veřejné studny. 

7) Různé 

8) Diskuse 

9) Závěr 

 

2) Projednání návrhu smlouvy na zhotovení technické dokumentace na projekt 

chodníku 

 

Starosta pan Dostalý obeznámil zastupitelstvo o nutnosti tech. dokumentace na projekt 

chodníku pro stavební povolení i vyjádření SÚS Brno bez ní nejde stavbu provést. Navrhl 

firmu KANIGA s.r.o. zastoupenou ing. Žáčkem . Po různých úvahách o stavbě přečetl 

starosta znění smlouvy o dílo v hodnotě 15 750,-Kč včetně DPH. V bodě 2 této smlouvy jsou 

uvedeny tyto práce: 

Technická pomoc 

Chodník podél hlavní silnice komunikaci v obci Hlína. 

Pan Sliacky požadoval uzavřít smlouvu až po upřesnění pojmu technická pomoc. 

Zastupitelstvo schválí smlouvu až po jejím doplnění. 

 

3) Projednání nákupu zabezpečovacího zařízení na OÚ 

 

Nákup elektronického zabezpečovacího zařízeni pro obecní úřad zastupitelstvo jednomyslně 

schválilo od firmy Balog v hodnotě 22 500,-Kč. 

 

 

 

 



4) Projednání  návrhu smlouvy s útulkem pro zvířata v Třebíči 
 

Starosta pan Dostalý obeznámil zastupitelstvo o nutnosti umístnění toulavých psů ze zákona 

do útulku pro zvířata. Návrh smlouvy: 

Obec Hlína se zavazuje platit LOŽ ČR, MO Třebíč částku 50,-Kč za pobyt psa a den v útulku. 

Další podrobnosti obsahuje smlouva. Obecní zastupitelstvo jednomyslně smlouvu schválilo. 

 

5) Informace o vytvoření „Mikroregionu Ivančicko“ 

 

Starosta pan Dostalý  obeznámil zastupitelstvo s výhodami vstupu do mikroregionu hlavně o 

možnosti čerpání různých dotací pro tento spolek. Poplatek na občana bude 10,-Kč. 

Valná hromada  svazku bude 26.9.2003 a po ní starosta obeznámí zastupitelstvo s návrhem 

smlouvy a stanovami mikroregionu. 

 

6) Informace k akci vodovod 
 

Starosta pan Dostalý omluvil projektanta vodovodu a obeznámil přítomné se stavem realizace 

stavby. Firma Outulný, která bude práce provádět provede zaměření inženýrských sítí a trasy 

vodovodu. Koncem měsíce září má firma začít s pracemi. Starosta podal informace o 

vodovodních přípojkách. Lze použit i stávající přípojky pokud jsou z PE. Vodoměr je možno 

umístnit i v domě, nemusí být šachta. Firma po dohodě za úplatu provede vykopání přípojky 

do domu. Starosta zjistí co všechno se bude platit- vodoměr, šroubení, ventily, nájem 

vodoměru. Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo odstavení obecní vodárny u č.p.22 a  

vodárny u č.p.87 v okamžiku uvedení do provozu nového vodovodu z důvodů nákladů na tyto 

vodárny( elektřina, vzorky vody, čištění studní) 

 

7) Různé 

 

Informace o rozhledně- starosta. 

Na konto rozhledny bylo zatím vybráno 376 660,-Kč. 

Dne 19.9.2003 pořádá KČT Ivančice pochod na místo budoucí rozhledny na Hlíně. 

Stavební povolení bude vydáno do konce září. Firma Outulný přislíbila provedení 

výkopových prací. Se stavbou se započne na jaře roku 2004 po zimní přípravě prvků 

potřebných pro stavbu. 

 

Kanalizace. 

Starosta se zúčastní jednání o napojení obce na kanalizaci Moravské Bránice – Ivančice 

čistička v prostoru Stříbského mlýna. Z tohoto důvodu musí být provedena změna územního 

plánu. 

Starosta zaslal vyjádření obce ČD SDC z důvodu objížďky přes obec, která je nutná pro 

uzavření silnice  Mor. Bránice – Ivančice – přejezd. Upozornil na stavbu vodovodu v obci a 

neudržování silnice v zimním období mezi obcí a křižovatkou na Dolní Kounice. 

 

8) Diskuse 

 

Ing. Bořil se ptal na časový plán výkopových prací, rozkopané chodníky, provedení tlakových 

zkoušek, případný nájem za vodoměr, cena vody – starosta- 19,60 Kč za 1m3. Starosta podá 

vysvětlení po kontrolním dni. 

Pan Seidl se ptal  jak se upraví vozovka po vodovodu- starosta- do původního stavu. 



Pan Sliacky navrhuje možnost úpravy cesty k Noskům- Zajíček pro další roky s možnosti 

využití dotace obnovy venkova. 

Pan Seidl –umístnění chodníku u jeho domu č.85- starosta podá informaci po vypracování 

projektu na chodníky. 

Místostarosta Vašulín informoval o výměně elektroměrů JME v obci. 

Pan Kocáb – umístnění vodoměru – starosta možno i v domě i ve sklepě. 

Školní budova 

Proběhla debata o předání školní budovy obci s možností využití dvora pro umístnění 

kontejnerů. 

Starosta pan Dostalý a pan Sliacky požádali účastníky zasedání aby dodržovali třídění odpadu 

s využitím popelnic, kontejnerů na plasty a sklo a aby zbytečně neplnili kontejnery papírem a 

také listím a trávou – kompostovat. 

 

9) Schválení usnesení a závěr  

 

Místostarosta pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva na Hlíně konaného dne 17.9.2003. 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje toto usnesení: 

 

1) Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o dílo se společností KANIGA s.r.o. 

zastoupenou ing. Žáčkem, která dodá obci technické zpracování vybudování chodníku 

podél komunikace č.395. Za tuto činnost je vyčíslená částka 15 750,- Kč včetně DPH.                               

      Smlouva bude uzavřena až po upřesnění pojmu technická pomoc – bod č.2. 

2) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo v plném znění navrženou smlouvu o 

zajištění péče o nalezeného psa mezi obcí Hlína a Ligou na ochranu zvířat ČR, místní 

organizace Třebíč, která řeší situaci s nalezeným psem v naší obci. Za opatrovnictví o 

psa bude obec přispívat poplatek útulku ve výši 50,- Kč za jeden den pobytu. 

Součastně ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít. 

3) Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zbudování elektronického zabezpečovacího systému 

v budově obecního úřadu. Montáž tohoto zařízení provede firma BALOG se sídlem 

v Ivančicích Okružní 17 v ceně 22 500,- Kč. 

4) Obecní zastupitelstvo po projednání a zvážení všech okolností rozhodlo ukončit 

provoz vodárny u č. 22 a vodárny u č. 87 v okamžiku, kdy bude uveden do provozu 

nově  zbudovaný vodovod. Od tohoto okamžiku budou také omezeny a sníženy výdaje 

na rozbory a čištění veřejných studní. 

5) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí podané informace o stavu akce „Vodovod 

Hlína“ a zabezpečení vodovodních přípojek do domácností. 

6) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o přípravném jednání k založení 

„Mikroregionu Ivančicko“. 

7) Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi na příštím pracovním zasedání projednat 

možnosti úpravy vozovky u č.p.85.  

8) Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 

4 097 000,-Kč poskytnutou obci MZ ČR ze státního rozpočtu na zabezpečení stavby 

vodovodu. 

9) Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 

120 000,-Kč poskytnutou obci MMR ČR ze státního rozpočtu opravu chodníků 

v rámci POV. 

 



Usnesení obecního zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 17.9.2003 bylo 

jednomyslně schváleno. 

Starosta pan Dostalý poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20.35 ukončil. 

 

 

   Ověřili:                                                Zapsal 17.9.2003   

          Sliacky 

Starosta:                                   Místostarosta:  


