
Zápis z veřejného zasedání č. 8 / 04 
 

Dne 27.1.2004 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. Nesvačil        

p.Hošek,p.ing.Pacholík , 

Omluven: p. Duda 

Hosté :10 

 

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

přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva a je tudíž usnášeni schopné.Jako 

zapisovatel byl navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Nesvačil ml. 

a pan Hošek .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.  Zpráva kontrolní a revizní komise 

3.  Zpráva finanční komise o hospodaření v roce 2003  

4.  Projednání rozpočtu na rok 2004 

5.  Projednání vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu 

6.  Projednání vyhlášky o poplatku ze psů 

7.  Projednání vyhlášky o poplatku z pronájmu veřejného prostranství 

8.  Projednání vyhlášky o poplatku ze vstupného 

9.  Projednání vyhlášky o poplatku z výherního hracího přístroje 

10.  Projednání zahájení výběrového řízení na projekt kanalizace 

11.  Projednání zprávy o invetarizaci majetku obce 

12.  Různé informace o činnosti OÚ 

13.  Diskuse 

14.  Usnesení a závěr 

 

 

 

 

 

2. Zpráva kontrolní a revizní komise 

 

       Zprávu kontrolní a revizní komise za rok 2003 přečetl pan Koudelný. Dne 

8.12.2003 se sešla kontrolní a revizní komise . Na této schůzce provedla 

kontrolu plnění usnesení z veřejných zasedání za rok 2003. Bylo kontrolováno 6 

usnesení  a byly zjištěny tyto nedostatky.V usnesení z 19.9.2003 nebyl úplně 

splněn bod usnesení:–oprava přístupové cesty k domu č.p. 85.Tato oprava bude 

provedena až po dokončení vodovodu.Další nedostatek je neuvedení v činnost 



pohřební řád místního hřbitova.Další nedostatky kontrolní a revizní komise 

v činnosti obecního zastupitelstva neshledala. 

 

3.  Zpráva finanční komise o hospodaření v roce 2003  

  

       Zprávu finanční  komise o hospodaření za rok 2003 přečetl pan Hošek. 

Nejprve příjmy a pak výdajovou stránku rozpočtu vše s porovnáním se plánu se 

skutečností . Tuto zprávu upřesnil starosta pan Dostalý ohledně peněz na 

vodovod pocházejících z dotace ministerstva zemědělství. 

 

 4. Projednání rozpočtu na rok 2004 

 

       Pan Dostalý přednesl  návrh rozpočtu na rok 2004 .Obsah rozpočtu byl 

několikrát projednáván členy zastupitelstva na pracovních zasedáních .Rozpočet 

je navrhován jako vyrovnaný.  

 

         ROZPOČET OBCE HLÍNA 

NA ROK 2004 

 
PŘÍJEM 
 

  SKUPINA                                               Skuteč.          Skuteč.       Návrh 

Pol.                                                               2002              2003         2004 

 

1111   Daň z příjm. fyz.os. ze z.č.                         246 500           279 334         275 000 

1112   Daň z příj. fyz. os. sam.výd.činnost             60 117             72 898           70 000 

1113       --------   II ------- kap. výnosy                   17 419             17 230           15 000 

1121   Daň z příj. práv. osob                                  263 045           299 126         295 000 

1211   Daň z přidané hodnoty                                408 896           448 170         445 000 

1337   Poplatek za likvidaci kom. odpadu               79 000             81 150         110 000 

1341   Poplatek ze psů                                                  -                    3 010             2 500 

1343   Poplatek za užívání veř. prostranství                 -                       500             1 000 

13 61  Správní poplatky                                                -                    1 040             1 000 

1511   Daň z nemovitostí                                        175 633          156 085          150 000 

4112   Dotace ze st.roz.                                                 -                   2 800              3 100 

2131   Pronájem pozemku                                           1 500             1 500              1 500 

2310   Prodej železo                                                    5 117             8 240              5 000 

2111   Pitná voda                                                           -                 14 826            15 000 

3723   Sběr ostat. odpadů - EKOKOM                         -                 15 320            10 000 

6171   Činnost místní správy                                         -                 25 889             4 000 

 

         Celkem                                                               1 416 000 



 
V Ý D A J E 
 

 

SKUPINA                                             Skuteč.         Skuteč.        Návrh 

Položka                                                    2002             2003           2004  

 
2212  Silnice                                                     18 369                 2 016             40 000 

2219  Pozemní komunikace – chodníky                -                 215 425           100 000 

2310  Pitná voda – ostatní                                 45 000              90 000              80 000 

2321  Čištění odpad vod – kanalizace                   -                        -                   30 000 

3113  Základní školy – náklady                             -                   62 724                      0 

3314  Činnosti knihovnické                                   -                     9 939              10 000 

3319  Ostatní záležitosti kultury                            -                     3 500                5 000 

3326  Obnova hodnot místní kultury – rozh.    50 000              30 000              10 000  

3341  Místní rozhlas                                           3 500               10 650             10 000 

3399  Záležitosti církví a kultury                           -                     8 700             10 000 

3421  Volný čas mládeže                                   1 870                     -                 10 000 

3513  Lékařská služba prv. pomoci                      -                    20 000            10 000 

3631  Veřejné osvětlení                                    27 534               41 377             51 000 

3632  Pohřebnictví                                            69 580               10 700             10 000 

3721  Nebezpečný odpad                                    5 652                 6 870             15 000 

3722  Komunální odpad- popelnice, kont.      134 800             122 047           150 000 

3723  Ostatní odpad – plast, sklo                      17 030               20 200             24 000 

3745  Vzhled obcí – veřej. zeleň                      27 456               26 969             35 000 

5512  Požární ochrana                                      52 299                24 699            40 000 

6112  Zastupitelstva obcí  

- odměny členům zastupitelstev      262 645            279 160           300 000 

- knihy,uč. pomůcky, pohoštění  

6171  Činnost místní správy  

 

  5011 Platy zaměstnanců                                   67 231             77 488              95 000 

  5021 Ostatní výdaje                                              -                  10 000              15 000 

  5031 Sociální pojištění                                     17 453             20 074              22 000 

  5032 Zdravotní pojištění                                      -                     6 900                8 000 

  5136 Knihy, pomůcky, tisk                              17 093             11 759              10 000 

  5137 Drobný hmotný dl. majetek                     50 000             85 888              30 000  

  5154 Elektrická energie                                    48 400             35 800              50 000 

  5139 Nákup materiálu                                          -                   14 990              10 000 

  5162 Služby telekomunikací                             16 390            27 480              30 000 

  5163 Peněžní ústavy                                          17 670            18 785              20 000 

  5169 Nákup ostatních služeb                                -                  14 416              15 000 

  5171 Opravy, údržba  budov                             46 463            13 996              35 000 

  5172 Programové vybavení                                   -                 20 859              20 000 

 

Činnost místní správy celkem                                                371 198           365 000 

____________________________________________________               

CELKEM                                                    1 416 000 



 

 
Rozpočet byl hlasováním jednomyslně schválen. 

  

5. Projednání vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu 

 

       V letošním roce dochází ke změně DPH u poplatků za svoz komunálního 

odpadu z 5% na 22 %.Toto zdražení je nutné přenést i do obecní vyhlášky č. 1 / 

2004“ , která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

Na pracovních zasedáních bylo projednáváno několik variant a jejich výhodnost   

pro obec a občany.Zastupitelstvo navrhuje tuto variantu  :  

- Dítě do 15 let věku 300 Kč/rok  

- Dospělá osoba a rekreační objekt 500 Kč/rok 

Pan Sliacký s tímto návrhem nesouhlasí a navrhuje variantu která více 

zohledňuje domácnosti s více členy. 

 

6. Projednání vyhlášky o poplatku ze vstupného 
 

         Obecní zastupitelstvo projednalo „Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 

2004“, kterou se stanovuje místní poplatek ze vstupného na kulturní sportovní a 

prodejní akce přádané v obci. Vyhláška stanovuje poplatek ve výši 10% 

z celkového výtěžku akce . Poplatek se neplatí z akcí pořádaných místními 

organizacemi.Hlasováním byla tato vyhláška jednomyslně schválena. 

 

7. Projednání vyhlášky o poplatku z pronájmu veřejného prostranství 

 

         Po projednání byla hlasováním byla jednomyslně schválena „Obecně 

závazná vyhláška č. 3 / 2004“, kterou se stanovuje místní poplatek za užívání 

veřejného prostranství. 

 

8. Projednání vyhlášky o poplatku ze psů 

 

        Po projednání byla hlasováním byla jednomyslně schválena „Obecně 

závazná vyhláška č. 4 / 2004“, kterou se stanovuje místní poplatek ze psů. 

 

9. Projednání vyhlášky o poplatku z výherního hracího přístroje 

         Po projednání byla hlasováním byla jednomyslně schválena „Obecně 

závazná vyhláška č. 5 / 2004“, kterou se stanovuje místní poplatek za 

provozovaný výherní hrací přístroj. 

10.Projednání zahájení výběrového řízení na projekt kanalizace v obci 

Obec Hlína má možnost získání dotace na výstavbu kanalizace z prostředků 

Evropské unie z tzv. kohezních fondů . Do 1.7.2004 je nutné vypracovat projekt 



pro územní řízení . V současné době se vyhotovuje studie o nejvhodnější 

variantě pro obec . ( varianta vlastní čističky , napojení na kanalizaci u 

Skřipského mlýna , napojení na kanalizaci v Neslovicích , velká jímka na 

vyvážení).Po zpracování studie je nutné vyhlásit výběrové řízení na projekt 

kanalizace . Výběrové řízení provede firma APINVESTIG . Náklady na 

výběrové řízení budou asi 15 000Kč. Projet zaplatí Svazek vodovodů a 

kanalizací Ivančicka.Obecní zastupitelstvo po projednání souhlasí s vypsáním 

výběrového řízení . 

 

11. Komise ve složení předseda Hošek Milan, členové Havlík Zdeněk, Nesvačil 

Richard a Chlubná Milada provedla kontrolu evidovaného majetku obce. 

Předložené zprávě se konstatuje , že komise při své kontrole nezjistila žádné 

nedostatky a rozdíly v evidovaném majetku obce a proto doporučuje 

zastupitelstvu tento zápis schválit.  

 

12. Informace o činnosti OZ 
 

      -V obci úspěšně probíhá výstavba vodovodu .Bylo vydáno územní 

rozhodnutí o změně trasy na pozemcích firmy Madrev s.r.o. .Ministerstvo 

zemědělství požaduje audit hospodaření obce a výkaz o čerpání dotace. 

Výkopové práce probíhají dobře ,žádné velké závady se nevyskytly . V měsíci 

dubnu proběhne rekonstrukce vodojemu v Neslovicích s výměnou el. vedení. 

       - Připravují se nájemní smlouvy na pronájem hrobů. 

        - Je vyhotoven znalecký posudek na výši nájmu za pronájem budovy 

obecní školy , kterou užívali manželé Procházkovi a na stavební práce ve škole 

provedené. 

         

13.Diskuse 

 

- pan Prudík si stěžuje ,že u jeho domu jsou špatně provedeny terénní 

úpravy a bliká světlo veř. osvětlení. 

- Odpověď : terénní úpravy budou dokončeny až po rozmrznutí a světlo 

bude opraveno. 

- Pan Kocáb : zda bude obec objednávat pro občany vodovodní šachty.  

- Odp.:Obecní úřad nejprve zjistí počet zájemců. 

- Pan Musil : do kdy musí být usazeny vodovodní šachty ? 

- Odp.:termín zatím není stanoven , snad květen 2004 

- Pan Podlipný : Zda musí měni starou vod. Přípojku. 

- Odp. Nemusí pokud je vedena v plastu . 

- Pan Prudík : Zda si může každý položit vodovdní přípojku sám? 

- Odp. Výkop provésr může ale, vodovodní přípojku musí položit 

vodárna . 

 



14.  Usnesení a závěr 

         Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva konaného 27.1.2004. 

 

 

NÁVRH USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 

OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

HLÍNA KONANÉHO DNE  

27.1.2004 

 

 
 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu o činnosti revizní komise za rok 

2003 v předloženém znění. 

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu finanční komise o hospodaření obce 

v roce 2003 v předloženém znění. 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje v plném znění předložený 

návrh rozpočtu na rok 2004. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje „ Obecně závaznou vyhlášku č. 1 / 2004“ , 

která stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 2 / 2004“, 

kterou se stanovuje místní poplatek ze vstupného. 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 3 / 2004“, 

kterou se stanovuje místní poplatek za užívání veřejného prostranství.  

7. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 4 / 2004“, 

kterou se stanovuje místní poplatek ze psů. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku č. 5 / 2004“, 

kterou se stanovuje místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. 

9. Obecní zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o vypsání veřejné soutěže na 

projekt kanalizace v obci a ukládá starostovi a místostarostovi toto řízení 

zahájit. 

10.Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje zápis provedené inventarizace                                                                    

     majetku ve vlastnictví obce Hlína za rok 2003. 

 

 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

15.Závěr 

 



       Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.45.hod 

ukončil.   

 

 

 

Přílohy:  -     zpráva kontrolní a revizní komise 

- zpráva finanční komise o hospodaření v roce 2003 

- rozpočet obce na rok 2004 

- obecně závazné vyhlášky číslo 1-5/2004 

  

 

 

 

 

ověřili :                                                        Zapsal:      ing. Miroslav Pacholík      

 

 

                                                                                       starosta : 

 

                                                                               místostarosta:   
  


