
Zápis č. 7 / 03 

 

Veřejné zasedání 
 

Dne 17.12.2003 se v 18.30 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. Projednání a schválení dohody o právním zastupování obce Hlína 

městem Ivančice. 

3. Projednání a schválení smlouvy o sdružení finančních prostředků na 

výstavbu vodovodu Hlína. 

4. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví. 

5. Pověření starosty pana Dostalého  v dalším jednání ve věci vodovodu 

na Hlínu se svazkem vodovodů a kanalizací Ivančicka. 

             6.  Projednání rozpočtových opatření 

7.  Závěr 

 

2. 

       Zastupitelstvo projednalo smlouvu o právním zastupování obce Hlína 

městem Ivančice. Tato smlouva řeší zastupování ve věcech občansko právních a 

trestních. Poplatek za jeden vyřešený případ bude tak jako v loňském roce 500 ,- 

Kč a v složitějším případě 2 000 ,- Kč.Zastupitelé jednomyslně schválili 

podepsání této smlouvy. 

3.    

       Vodovod: V minulých dnech proběhla složitá jednání mezi obcí Hlína a 

svazkem vodovodů a kanalizací Ivančicka o spolufinancování akce Vodovod 

Hlína. Svazek se zavázal poskytnout prostředky na opravu vodojemu a výstavbu 

výtlačného řádu , ale podmínil poskytnutí těchto prostředků podepsáním 

smlouvy  o  sdružení  finančních   prostředků .Celkem  Svazek  poskytne  částku  



2 917 000,- Kč.V letošním roce je to částka 1 000 000 ,- Kč.Svazek minulý 

čtvrtek navrhl znění smlouvy .Tento návrh byl pro obec Hlína absolutně 

nevyhovující ,proto došlo k několika úpravám.Starosta seznámil zastupitele 

s poslední verzí smlouvy. Po rozsáhlé diskusi zastupitelstvo znění této smlouvy 

jednomyslně  schválilo  a umožnilo její  podepsání  na  valné  hromadě  Svazku , 

která proběhne 18.12.2003. 

 

4. 

       Na tuto smlouvu navazuje další smlouva o budoucí smlouvě o převodu 

vlastnictví . Obec se zavazuje ,že bezplatně převede do vlastnictví Svazku ty 

části vodovodu Hlína , které byly zbudovány z prostředků Svazku.Zastupitelstvo 

tuto smlouvu projednalo a schválilo její případné podepsání na valné hromadě 

Svazku. 

 

5. 

       Zastupitelstvo obce Hlína pověřuje starostu pana Dostalého dalším jednání 

ve věci Vodovodu Hlína . 

 

6.     
      Na základě jednání s pracovníky MZ ČR bylo obci nabídnuto navýšení 

dotace na stavbu vodovodu pro letošní rok o 1 345 000 Kč. Po diskusi a 

projednání se stavební společností OUTULNÝ bylo rozhodnuto, že obec tuto 

částku přijme. 

     Před koncem roku došlo k navýšení přepokládaných nákladů na svoz 

plastového a skleněného odpadu o 300,-Kč. Není námitek ke změně rozpočtu. 
 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 

17.12.2003 na Hlíně. 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

 

1) Podepsání smlouvy o právním zastupování obce Hlína městem 

Ivančice. 

2) Smlouvu o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodu 

Hlína. 

3) Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu do vlastnictví Svazku těch 

části vodovodu Hlína , které byly zbudovány z prostředků Svazku. 

4) Pověření starosty pana Dostalého  v dalším jednání ve věci vodovodu 

na Hlínu . 



5) Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o dotaci 1 345 000,- 

Kč, kterou obci poskytlo ze státního rozpočtu MZ ČR na 

zabezpečení výstavby vodovodu do obce. 

6) Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu o částku 1 000 000 Kč, 

kterou obec získala na základě uzavření smlouvy o sdružení 

prostředků na stavbu vodovodu mezi obcí Hlína a Svazkem 

vodovodu a kanalizací Ivančicka. 

7) Navýšení výdajové části rozpočtu o částku 300,-Kč na zabezpečení 

svozu plastového a skleněného odpadu. 

8) Obecní zastupitelstvo ukládá Obecnímu úřadu do doby než bude 

schválen rozpočet na rok 2004, provádět jen finanční operace nutné 

pro zabezpečení chodu obce. 

 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

 

 

 

 

ověřili :    Sliacky                                                                zapsal dne 18.12.2003  

                 Havlík                                                                 ing. Miroslav Pacholík      

 

 

                                                                                       starosta : 

 
 


