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Veřejné zasedání  č. 5/ 2007 
 

 

        Dne 17.9.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Přítomni :  8 členů 

 

p. Jozef Sliacky, p.Miloš Dostalý, p. Petr Matoušek, p.Milan Hošek, p. Jaromír Kocáb, pí. 

Jana Vašulínová, pí. Mgr. Kamila Veselá, p. Ing. Miroslav Pacholík 

 

Omluveni :  p.Robert Duda  

 

Hosté : 3 

 

1/ Zahájení 

 

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

přítomno osm členů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Jako zapisovatelku navrhnul 

paní Veselou a paní Vašulínovou, za ověřovatele zápisu navrhnul pana Jaromíra Kocába a 

pana Petra Matouška. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. Pan Dostalý přečetl 

návrh programu zasedání a požádal přítomné o jeho doplnění. Zastupitelstvo schválilo 

program zasedání v tomto znění: 

 

 

1. Zahájení 

2. Zpráva o hospodaření obce za uplynulých 8 měsíců roku 2007 a projednání 

rozpočtových opatření 

3. Projednání smlouvy o poskytnutí daru se Spolkem pro ochranu opuštěných a 

týraných zvířat v Příměticích 

4. Projednání připojení se ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“  

a ztotožnění se s úvodní deklarací této smlouvy 

5. Projednání úhrady členského příspěvku pro Energetické sdružení obcí jižní 

Moravy na rok 2007 

6. Projednání připojení se k výzvě a podporu hejtmana Jihomoravského kraje při 

jednání ohledně zachování pluku CO v Bučovicích 

7. Různé - z činnosti OÚ 

8. Diskuse 

9. Usnesení a závěr     

 

 

 

2) Zpráva o hospodaření obce za uplynulých 8 měsíců roku 2007 a projednání 

rozpočtových opatření 

 

      Starosta Miloš Dostalý informoval o hospodaření obce v uplynulých osmi měsících roku 

2007. Všechny položky jsou průměrně plněny. Zmínil  například položku „odpady“ , kdy nám 

zbývá od občanů z obce vybrat 15 000,- Kč. 

Problematická zůstává jako každý rok položka „daň z nemovitosti a pozemků“, která je 

plánována 130 000,- Kč a letos bylo vybráno jen 50 000,- Kč. Tento pokles je zapříčiněný 
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díky řadě pozemků, které jsou v k.ú. Hlína, ale dosud neproběhly v dědickém řízení. Mnozí 

pozůstalí tak ani neví, že by měli být majiteli pozemků. 

Příjmy z provozu rozhledny – „příjem z poskytovaných služeb“ činí dosud 110 000,- Kč. Dále 

na účet obce přibylo 10 000,- Kč od KTČ Ivančice jako dar pro rozhlednu k jejímu otevření. 

Financování ohňostroje je rovněž proúčtováno, obec Mělčany a město Ivančice přispěly 

slíbeným obnosem, takže obec Hlína nakonec zaplatila za ohňostroj u rozhledny pouze 

5 000,- Kč. Od společnosti SELF obec obdrží 450 000,- Kč jako nájem za rok 2007 za 

připojení na rozhledně. V této souvislosti je třeba tuto položku navýšit o částku 450 000,- Kč. 

 

Ve výdajové položce „provoz veřejné silniční dopravy“ bylo plánováno 77 000,- Kč, ale 

čerpáno je pouze 6 000,- Kč. Tuto položku snížíme o 40 000,- Kč. Předpokládalo se 

financování stavby nové čekárny a další úpravy silnice v obci, ale letos se toto nebude 

realizovat. 

V položce „pitná voda“ bylo plánování 40 000,- Kč, čerpáno bylo dosud jen 10 000,- Kč, 

navrhujeme snížení o 20 000,- Kč. 

Rozpočet pro knihovnu byl stanoven na 15 000,- Kč, ale byly zde zaúčtovány položky 

spojené s internetem pro obec, proto je nutno navýšit položku o 7 000,- Kč. 

Na položku „zachování a obnova hodnot místní kultury“, ze které je financováno veškeré dění 

kolem rozhledny, splátka pro IVYSO apod. je nutno navýšit o 550 000,- Kč. 

V položce „nebytové hospodářství“ ve výši 80 000,- Kč, bylo navrhnuto její snížení o 70 

000,- Kč. V souvislosti s opravou veřejného osvětlení v obci a doplnění novými světly bylo 

nutné navýšit tuto položku o 20 000,- Kč. 

Hospodaření na položce  týkající se úpravy zeleně v obci je v normě, byla již navýšena kvůli 

nákupu obecního křovinořezu.  

Položka požární ochrany byla původně 60 000,- Kč, pak byla navýšena na 100 000,- Kč, ale 

kvůli proúčtování stavby WC za hasičkou (celkem stálo 135 000,- Kč) je nutné tuto položku 

navýšit o 80 000,- Kč. 

Celkový plán hospodaření  - výdaje, byl stanoven na 2 285 000,- Kč, k 31.8.2007 činí 

1 981 000,- Kč. 

Na účtu obce je k 16.9.2007 celkem 761 000,- Kč. 

Starosta závěrem uvedl, že rozhledna přináší dosti zisků do obecní pokladny, s čímž na 

začátku nikdo nepočítal, a což je velmi dobré. V budoucnu se obecní zastupitelstvo bude více 

věnovat problémům obce a občanů, zejména úpravou chodníků a cest v obci, novou 

autobusovou zastávku a úpravu prostranství. 

 

 

Zastupitelé dále schválily projednaná  rozpočtová opatření: 

- navýšení příjmové části rozpočtu par. 6171 pol. 2132 o 450 000,-Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu par. 3414  o  7 000,- Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu par. 3326 pol. 6121 o 550 000,-Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu par. 3631  o  20 000,-Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu par. 5512  o  80 000,-Kč 

- snížení výdajové části rozpočtu par. 2221  o  40 000,-Kč 

- snížení výdajové části rozpočtu par. 2310  o  20 000,-Kč 

- snížení výdajové části rozpočtu par. 3399  o  50 000,-Kč 

- snížení výdajové části rozpočtu par. 3613  o  70 000,-Kč 

            Pro návrh:    8                      Proti návrhu:   0                     Zdržel se:   0 
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3) Projednání smlouvy o poskytnutí daru se Spolkem pro ochranu opuštěných a 

týraných zvířat v Přímětcích 

 

Na podzim roku 2006 byl v obci nalezen a později předán do výše uvedeného útulku 

pes. Útulek dosud nepožadoval platby za jeho umístění, zapomněli s obcí sepsat 

dohodu. Nyní kontaktovali starostu s požadavkem na částku 20 000,- Kč. Vzhledem 

k tomu, že neexistuje písemná dohoda, není obec toto povinna platit. Zastupitelé toto 

projednali a schválili věc řešit sponzorským darem ve výši 10 000,- Kč. 

 

Zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí daru se Spolkem pro ochranu opuštěných a 

týraných zvířat, se sídlem v Přímětice 273, Znojmo, která je na finanční dar ve výši 10 

000,-Kč 

Pro návrh:   8                       Proti návrhu:    0                    Zdržel se:   0 

 

4) Projednání připojení se ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“  a 

ztotožnění se s úvodní deklarací této smlouvy 

 

Svaz měst a obcí: Iniciativa proti daňové diskriminaci, kterou s sebou přináší reforma 

veřejných financí, kdy MF kromě 7 velkých měst všem malých obcím a městům 

ubralo z rozpočtu. Obec Hlína se k této akci také přihlásila. Iniciativa vychází ze 

Zlínského kraje a dosud se k ní připojilo již 1500 obcí z ČR. Deklarace navrhuje 

rovnoměrnou daňovou vytíženost na občana. 

 

Zastupitelé schválili připojení se ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“    

a ztotožnění se s úvodní deklarací této smlouvy 

      Pro návrh:  8                        Proti návrhu:   0                     Zdržel se:  0 

 

5) Projednání úhrady členského příspěvku pro Energetické sdružení obcí jižní        

Moravy na rok 2007. 

 

Obec Hlína je členem výše uvedeného sdružení a platí členské poplatky. Rada tohoto 

sdružení letos odsouhlasila navýšení příspěvků pro svoje členy, pro obec Hlínu to 

znamená platbu 148,- Kč za rok. 

 

Zastupitelé schválili úhradu členského příspěvku pro Energetické sdružení obcí jižní 

Moravy na rok 2007 ve výši 148,-Kč ( tj. 0,50 Kč / obyvatele ) 

      Pro návrh:    8                      Proti návrhu:   0                     Zdržel se:   0 

 

6) Projednání připojení se k výzvě a podporu hejtmana Jihomoravského kraje při 

jednání ohledně zachování pluku CO v Bučovicích 

 

Ministryně obrany Parkanová chce zrušit pluk civilní obrany v Bučovicích, který velmi 

intenzivně pomáhá a zasahuje při živelných katastrofách v regionu Jižní Moravy. 

Starosta obce Zbýšov vyzývá ostatní starosty dotčených obcí, aby se přidali k výzvě a 

podpořili jejich akci proti zrušení pluku. Na Jižní Moravě je činný pouze tento jeden 

pluk, v Čechách je jich více a o jejich zrušení se neuvažuje.  

 

Zastupitelé schválili připojení se k výzvě a podporu hejtmana Jihomoravského kraje při 

jednání ohledně zachování pluku CO v Bučovicích 
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      Pro návrh:    8                      Proti návrhu:     0                   Zdržel se:   0 

 

7) Různé – z činnosti OÚ 

o Starosta informoval o akci Jmk, který čtvrtek 20.9.2007 vyhlásil dnem bez aut a 

vydal pro IDS Jmk na tento den celodenní zdarma jízdenky – pamětní. Obec 

Hlína obdržela také asi 30 kusů jízdenek, které starosta rozdal přítomným 

hostům a zastupitelům k využití. 

o Dále informoval o akci Svazu starostů obcí - Petici za uspořádání referenda 

k umístění základny národního raketového systému obrany spojených států v ČR 

– petici je možné podepsat v obchodě u Hošků. 

o Místostarosta sdělil poslední informace ve věci pomalování skluzavky a dveří u 

hasičky, které bylo způsobeno v době hodů na Hlíně. Věc řešila matka syna, 

který toto způsobil a obci se omluvila. Podařilo se jim také pomalování odstranit 

svými prostředky. Věc je ale předána PČR s uvedením škody ve výši 2500,- Kč a 

bude následovat soudní řízení. Místostarosta navrhnul, že bychom tuto věc mohli 

u soudního jednání stáhnout, protože odstranili poškození a omluvili se za toto 

jednání, jak syn, tak jeho matka a navíc tento mladík nemá dosud žádný záznam 

v TR. 

o Redakce časopisu Kabrňák informovala obec o vydání nového časopisu pro Jmk. 

Obec byla informována o možnosti odebírání časopisu a posílání příspěvků 

z akcí. První číslo časopisu obdrží obec zdarma. Navíc nabízejí zdarma 

prezentaci o obci na ¾ stránky včetně jedné fotografie. Pí. Veselá zpracovala 

článek o obci a zejména vyzdvihla naši rozhlednu.  

o Starosta přečetl plán činnosti výtvarného kroužku, který na Hlíně vede paní Táňa 

Podlipná. Plán se týká činnosti děti ve šk. roce 2007/2008 a rovněž je zde uveden 

požadavek na výtvarný materiál (3700,- Kč). Zastupitelé se dohodnuli, že budou 

nadále podporovat tuto činnost v obci. 

o Starost přečetl jednu z kladných reakcí na naše webové stránky a zastupitelé se 

dohodnuli tento dopis ocenit alespoň zasláním pohlednice obce a rozhledny. 

o Na obecním úřadě nastoupila nová administrativní pracovnice paní Bc. Gabriela 

Nosková. 

o Proběhnul výběr dozimetrů umístěných v některých domácnostech. Dozimetry 

dosud ještě neodevzdali někteří chalupáři. 

o Zastupitelé se dohodnuli na nalepení linolea do chodbových prostor OÚ 

v souvislosti s tím, že tyto prostory budou využívat stolní tenisté z Hlíny ke 

tréninkům. 

o Zastupitelé zpracují přehled akcí na rok 2008, které by bylo vhodné prezentovat 

do kalendáře 2008, které zajišťuje Mikroregion Ivančicko. 

o Na rozhlednu  k 16.9.2007 vystoupalo již celkem 13 122 návštěvníků.  

o 16.9.2007 proběhnulo u rozhledny setkání turistů, pořádané KTČ Ivančice. 

Místostarosta se akce účastnil, ale bylo zde jen asi 25 turistů. 

o O rozhlednu je v současné době velký zájem, nemusíme my sami aktivně 

vyhledávat propagaci, například vzájemná propagace turistických atrakcí Hlína-

Dolní Kounice Rosa Coeli. 

o Rozhledna byla zahrnuta do programu Rodinné pasy - ve věci návštěvy 

kulturních památek. Obci bylo nabídnuto členství v této skupině v souvislosti 

s rozhlednou, dále inzerce v katalogu památek. Zastupitelé museli pouze stanovit 

určitou slevu pro skupiny rodin s dětmi mající tyto pasy – děti do 12 let vstup na 

rozhlednu zdarma.  



 5 

o Zastupitelé informovali o poškození Božích muk u naší obce. V okolí byla 

poškozena ještě další Boží muka (Ivančice, Střelice). Věc šetří Policie ČR a 

zastupitelé se rozhodnuli poničený materiál uschovat, aby se nestal centrem 

pozornosti nějakých sběratelů apod. V jednání bude úprava Božích muk do 

původního stavu. 

 

8) Diskuse 

 

Pí. Seidlová: Bude se letos opravovat nějaká cesta v obci nebo chodníky? 

Odpověď:  Měla by se opravovat cesta k paní Grégrové, odbočka z Křenové. Stavbu chodníků 

v obci brzdí Jmk, letos to určitě nebude. 

 

Pí. Vašulínová: Kdy budou prováděny obklady stěn dřevem v zasedací místnosti OÚ? 

Odpověď: Do konce října 2007. 

 

Pan Sliacky přečetl poděkování, které obdržel ochotnický kroužek za sehrané představení 

v Židlochovicích. Dále uvedl, že divadlo se bude ještě jednou letos hrát a to ve Vracově 

29.9.2007 v 17.00 hodin. 

 

        9) Usnesení a závěr 

 

       Starosta pan Dostalý přečetl usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

konaného dne 17.9.2007 na Hlíně. 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 
schvaluje: 

 

 

1. Následující rozpočtová opatření: 

navýšení příjmové části rozpočtu par. 6171 pol. 2132 o 450 000,-Kč 

navýšení výdajové části rozpočtu par. 3414  o  7 000,- Kč 

navýšení výdajové části rozpočtu par. 3326 pol. 6121 o 550 000,-Kč 

navýšení výdajové části rozpočtu par. 3631  o  20 000,-Kč 

navýšení výdajové části rozpočtu par. 5512  o  80 000,-Kč 

snížení výdajové části rozpočtu par. 2221  o  40 000,-Kč 

snížení výdajové části rozpočtu par. 2310  o  20 000,-Kč 

snížení výdajové části rozpočtu par. 3399  o  50 000,-Kč 

snížení výdajové části rozpočtu par. 3613  o  70 000,-Kč 

Pro návrh:      8                   Proti návrhu:     0                  Zdržel se:  0 

 

2. Smlouvu o poskytnutí daru se Spolkem pro ochranu opuštěných a týraných zvířat, se 

sídlem v Přímětice 273, Znojmo, která je na finanční dar ve výši 10 000,-Kč 

Pro návrh:   8                      Proti návrhu:    0                   Zdržel se:  0 

 

3. Připojení se ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“  a ztotožnění se 

s úvodní deklarací této smlouvy 

Pro návrh:  8                       Proti návrhu:    0                   Zdržel se:   0 
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4. Úhradu členského příspěvku pro Energetické sdružení obcí jižní Moravy na rok 2007 

ve výši 148,-Kč ( tj. 0,50 Kč / obyvatele ) 

Pro návrh:    8                     Proti návrhu:     0                  Zdržel se:   0 

 

5. Připojení se k výzvě a podporu hejtmana Jihomoravského kraje při jednání ohledně 

zachování pluku CO v Bučovicích       

Pro návrh:    8                     Proti návrhu:      0                 Zdržel se:   0 

 

 

 

bere na vědomí: 

 

1. Zprávu o vývoji hospodaření obce za období do konce srpna 2007, kterou přednesl 

starosta obce. 

2. Informaci starosty obce o zveřejnění petice za uspořádání referenda o umístění 

základny Národního raketového systému obrany Spojených států v České republice  

 

 

 

      Zasedání bylo ukončeno ve   21.10 hodin. 

 

      Zapsala :  Mgr. Veselá Kamila               ………………………………………. 

 

        Ověřili:  Jaromír Kocáb                        ………………………………………. 

                       

                       Petr Matoušek                        ……………………………………….  

 

       Starosta :  Miloš Dostalý                        ……………………………………… 

 

       Místostarosta :  Ing. Miroslav Pacholík ……………………………………… 

 

 

 

Příloha zápisu : prezenční listina 

 

 

 


