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Veřejné zasedání  č. 4/ 2007 
 

 

        Dne 25.6.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Přítomni :  8 členů, od 20.15 hodiny přítomno 7 členů 

p. Jozef Sliacky, p.Miloš Dostalý, p. Petr Matoušek, p.Milan Hošek, p.Robert Duda,  p. 

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

 

Omluveni :  p.Robert Duda, od 20.15 hodiny pí. Mgr. Kamila Veselá 

Hosté : 10 

 

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. Projednání nákladů na zabezpečení školní docházky ve školním roce 2006/2007 

3. Projednání žádosti o výměnu obecního pozemku manželů Kunešových 

4. Projednání příspěvků pro neziskové a charitativní organizace 

5. Projednání navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicko 

6. Projednání smlouvy o pojištění staveb a majetku obce 

7. Projednání směrnice č. 5 o „Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady“a 

směrnice č.7 o vstupném na rozhlednu 

8. Projednání zabezpečení provozu rozhledny 

9. Projednání rozpočtových opatření 

10. Různé – informace z činnosti obecního zastupitelstva 

11. Diskuse 

12. Usnesení a závěr   

 

2/ Projednání nákladů na zabezpečení školní docházky ve školním roce 2006/2007 
 

      Starosta Miloš Dostalý informoval o tom, že obec, pokud není provozovatelem školy, 

musí dětem ze své obce zajistit povinnou školní docházku. Obec Hlína má uzavřenou 

smlouvu s obcí Neslovice a s městem Ivančice. Jedná se o neinvestiční náklady. 

 

      ZŠ TGM v Ivančicích navštěvuje 7 žáků z obce Hlína, neinvestiční náklady na tyto žáky 

jsou ve výši 25 031,- Kč pro školní rok 2006/2007. 

 

Dotaz: pan Hošek: Jaké byly náklady ve školním roce 2005/06 ? 

Odpověď: Starosta: Náklady byly srovnatelné jako v letošním roce.Účtovaná částka byla asi o 

50,- Kč nižší. 
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Zastupitelé neměli dále žádných připomínek či výhrad k neinvestičním nákladům za žáky, 

kteří navštěvovali ve školním roce 2006/07 ZŠ TGM v Ivančicích. 

 

Zastupitelstvo schválilo úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvovali ve školním 

roce 2006/07 ZŠ TGM Ivančice, městu Ivančice ve výši 25 031,- Kč. 

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

 

 

       ZŠ Neslovice navštěvuje 12 dětí z obce, neinvestiční náklady na tyto žáky jsou ve výši 

83 822,- Kč pro školní rok 2006/2007. Starosta rovněž upozornil, že náklady ZŠ Neslovice 

jsou příliš vysoké oproti účtovaným nákladům školy v Ivančicích. Například ve školním roce 

2005/2006 byly tyto náklady mnohem vyšší, přesahující sto tisíc. Starosta proto jednal se 

starostou obce Neslovice, že pokud by se náklady na žáky ještě více navýšily, že by obec 

zvažovala možnost žáky posílat do jiné ze škol v regionu. Současná částka 83 822,- Kč je již 

přijatelná (poklesla asi o 40 tisíc korun). 

Dotaz: pan Sliacký: Je obec povinna zaplatit takovou výši, jakou si obec, potažmo ZŠ naúčtuje 

za žáky? 

Odpověď: Starosta: Ano, jsme povinni toto respektovat a platit anebo posílat žáky do jiné ze 

škol. 

 

Zastupitelé neměli dále žádných připomínek či výhrad k neinvestičním nákladům za žáky, 

kteří navštěvovali ve školním roce 2006/07 ZŠ v Neslovicích. 

 

Zastupitelstvo schválilo úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvovali ve školním 

roce 2006/07 ZŠ Neslovice, obci Neslovice ve výši 83 822,- Kč. 

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

 

 

3/  Projednání žádosti o výměnu obecního pozemku manželů Kunešových. 

 

     Starosta Miloš Dostalý přečetl celou žádost manželů Kunešových, ve které požadují směnu 

části pozemku na p.č. 54 v jejich vlastnictví (pozemek vedle Kunešů s obecní vodárnou) za  

část pozemku p.č. 5/1 v obecním vlastnictví (před domem manželů Kulhavých a Kunešů), vše 

v k. ú. Hlína. Starosta dále uvedl, že v žádosti je uvedena řada nepravdivých a zavádějících 

informací. Rovněž upozornil na skutečnost, že je v platnosti rozhodnutí obecního 

zastupitelstva Hlína, kterým se zastupitelé zavazují k tomu, že nebudou rozprodávat obecní 

pozemky, kterých by bylo možno v budoucnu využít. 

Sdělení: Pan Hošek: Upozornil na to, že když manželé Kunešovi pozemek s domem kupovali, 

již vodárna na jejich části pozemku stála a s tímto souhlasili, že jim to nevadí. Problém 

nenastal ani následně, když zde budovali dům nový. Navíc obec se chtěla touto věcí zabývat 

již s předchozími majiteli pozemku, ale nikdy nebylo možné se s nimi dohodnout na odkupu 

pozemku s vodárnou. V současné době, kdy je již v obci zaveden obecní vodovod, obec již 

vodárnu nevyužívá a proto je nelogické, aby o tento pozemek usilovala, protože jej 

nepotřebujeme. Co se týká pozemku, o který mají Kunešovi zájem, tak tento nedoporučuje 

prodávat, neboť tudy vede vodovod obecní a potrubí pana Hoška. Navíc je možnost 

v budoucnu provést plynofikaci  v obci, která by právě vedla přes tento pozemek. 

Starosta navrhnul, že obec objekt bývalé vodárny přenechá manželům Kunešovým k jejich 

využití anebo, v případě nezájmu o tento objekt, jej obec na vlastní náklady odstraní. Navíc 

uvedl, že jim tato vodárna nikdy předtím nevadila, že tento problém nastal až když sousedi, 

manželé Kulhaví, začali se stavebním povolením a projektem na dům, který sousedí s domem 

Kunešů. 
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Sdělení: Pan Sliacky: Obecní pozemek by měli využívat všichni a ne aby byl ve vlastnictví 

jednotlivce. 

Sdělení: Pan Kuneš: Uvedl, že údajně přes pozemek, o který mají zájem, nevede obecní 

vodovod. Dále sdělil, že s nimi jejich noví sousedé, manželé Kulhaví, projekt domu nijak 

neprodiskutovávali, a že jim nejvíce vadí nájezd do budoucí garáže manželů Kulhavých. 

Pokud obec nevyhoví jejich žádosti o směnu pozemku, budou požadovat dlouhodobý pronájem 

zmiňovaného pozemku. 

Starosta věc ukončil s tím, že obec nemůže nikomu nařídit při projektu stavby domu, kudy má 

vést nájezd k domu. Celá věc bude dále řešena ke vzájemné spokojenosti manželů Kulhavých 

i Kunešů.  

Zastupitelé neměli dále žádných připomínek či výhrad k žádosti o směnu pozemků. 

 

       Zastupitelstvo schválilo zamítnutí žádosti  manželů Kunešových o směnu části pozemku 

p.č. 54 v jejich vlastnictví za část pozemku p.č. 5/1 v obecním vlastnictví – vše v k.ú. Hlína. 

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

 

 

4/   Projednání příspěvků pro neziskové a charitativní organizace  

 

       Zastupitelé projednali žádost o příspěvek TJ Sokol Neslovice pro akci „Běh Terryho 

Foxe“. Pan Hošek uvedl, že akci v předchozích letech velmi dobře hodnotil pan Vašulín a že 

doporučuje příspěvek poskytnout. Zastupitelé se dohodnuli na částce 2 000,- Kč. 

 

Zastupitelé schválili poskytnutí jednorázového finančního příspěvku Tělocvičné jednotě 

SOKOL Neslovice ve výši 2000,- Kč na zabezpečení tradiční akce „Běh Terryho Foxe“. 

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

 

      Zastupitelé dále projednali žádost o příspěvek neziskové organizaci Občanskému sdružení 

Diakonie Broumov na pokrytí činnosti spojené s organizováním sbírek na pomoc lidem 

v nouzi. Poskytnutí příspěvku doporučila paní Vašulínová, která velmi dobře hodnotila  akci, 

kterou sdružení uspořádalo v naší obci. Naši občané se tímto mohli zdarma zbavit 

nepotřebných věcí jako jsou oděvy a kuchyňské vybavení, aniž by tyto věci odhazovali do 

kontejnerů nebo i na jiná místa.. Zastupitelé se dohodnuli na částce 1500,- Kč. 

 

Zastupitelé schválili poskytnutí jednorázového finančního příspěvku Občanskému sdružení 

Diakonie Broumov na pokrytí činnosti spojené s organizováním sbírek na pomoc lidem 

v nouzi ve výši 1500,- Kč. 

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

 

 

 

5/   Projednání navýšení příspěvku pro Mikroregion Ivančicko  

 

      Starosta zhodnotil poslední jednání Mikroregionu Ivančicko (dále jen MI), které 

proběhnulo mimořádně na OÚ Hlína.  

Závěry z jednání MI: 

o V přípravě jsou letáky pro občany, které budou mapovat zájem občanů a jejich názor 

na problematiku penzionů pro staré lidi. V našem regionu je velká absence tohoto 

zařízení, MI zvažuje  výstavbu nového zařízení a tipuje vhodnou lokalitu. Letáky 

budou psány srozumitelnou a jednoducho formou a obdrží je každá domácnost v MI. 
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o Obec Hlína bude prezentovat svoji rozhlednu na veletrhu Regiontour v Brně v roce 

2008 prostřednictvím MI. MI obdržel od Jmk dotaci ve výši 165 000,- na tuto akci a 

na zpracování projektu nové dopravní obsluhy „Obchvat  Tetčice – Ivančice“50 000,-

Kč, na základě kterého by se žádalo o dotaci z fondů EU. Vzhledem k tomu, že 

poskytnutá dotace od Jmk nepokryje tyto náklady, projednal MI navýšení příspěvku  o 

5 Kč/osobu trvale žijící v obcích svazku MI. Pro obec Hlínu tento příspěvek celkem 

činí  asi 1250,- Kč. 

 

Zastupitelé schválili poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 5,- Kč na 

obyvatele pro MI, který bude využit na zabezpečení akce  na veletrhu Regiontour v Brně 

v roce 2008.  

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

 

       

 

6/ Projednání  smlouvy o pojištění staveb a majetku obce  

 

      Sjednání změn a dalšího připojištění objektů, které obec vlastní u ČP včetně odpovědnosti 

za škodu a odpovědnosti vedoucích představitelů obce za jejich rozhodnutí. Pojišťované 

objekty: rozhledna, hasička, škola a OÚ, pojistka zařízení, movitých věcí proti krádeži. 

Zastupitelé odsouhlasili předběžné navýšení pojistných částek z původních 11 000,- Kč na 

25000,- Kč. Částka bude přesně stanovena po dalším jednání se zástupcem ČP. Celkově obec 

vlastní majetek asi za 30 miliónů korun. 

 

Zastupitelé schválili pojistnou smlouvu č. 79511072-14 uzavřenou mezi Českou pojišťovnou 

a.s. a obcí Hlína na pojištění majetku obce. 

 

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

 

7/ Projednání  směrnice č. 5 o „Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady „ 

 

Zastupitelé projednali změny ve směrnici č.5 o „Vysílání na pracovní cesty, cestovní 

náhrady“. Zastupitel, pokud je vyslán obcí na pracovní cestu, náleží mu náhrada stravného a 

cestovného. Zastupitelé odsouhlasili vypuštění textu z výše uvedené směrnice:“nebude se 

poskytovat záloha předem“ a dále odsouhlasili, že „lhůta k vyúčtování náhrad je do 30 dní“. 

Rovněž odsouhlasili, že „vozidla poskytnutá k této cestě nemusí mít havarijní pojištění“. 

 

Zastupitelé schválili změny ve směrnici č.5 o „Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady“.  

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

 

   Projednání směrnice č.7 o Vstupném na Rozhlednu V.Menšíka na Hlíně 

Starosta obce předložil návrh znění směrnice o vstupném na rozhlednu. V úvodu konstatoval, 

že je nutné, aby se při návštěvě rozhledny vybíralo vstupné, protože tato stavba vyžaduje stálý 

dozor při otevření. Prodejem vstupného získáme prostředky na zabezpečení provozu a možná 

také na zaplacení výstavby této rozhledny. Po té seznámil zastupitelstvo s navrhovaným 

zněním směrnice. 

   Cena vstupenky je 10.- Kč za osobu a prohlídku, osvobození od placení vstupného jsou děti 

do 6 let věku, vstupenky prodává obsluha rozhledny, každý blok vstupenek je řádně označen 

pořadovým číslem a dalšími náležitostmi. Každá vstupenka obsahuje poř. číslo, cenu, razítko 

a datum prodeje. Bloky vstupenek vydávají a vyúčtování provádí starosta, místostarosta a 
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účetní OÚ. Finance získané prodejem vstupenek jsou příjmem obce Hlína a evidenci oběhu 

vstupného vede Obecní úřad. Z přítomných zastupitelů nebyl žádný dotaz nebo připomínka. 

 

Zastupitelé schválili  směrnici č.7 o „Vstupném na Rozhledně V.Menšíka na Hlíně“.  

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

 

 

8/ Projednání  zabezpečení provozu rozhledny  

 

      V současné době zajišťují provoz na rozhledně 4 osoby, které se pravidelně střídají a toto 

provozují zdarma. Zastupitelé navrhnuli odměny pro tyto osoby. Zájem o rozhlednu je stále 

vysoký, doposud se prodalo 6412 vstupenek a celkový zisk i z prodeje propagačních 

materiálů a vstupného zatím činí asi 85 000,- Kč. Na základě podkladů  a rozborů, které 

zpracoval pan Vašulín, týkající se plánovaného provozu rozhledny v závislosti na vstupném, 

se zastupitelé rozhodnuli vyhlásit informaci, že obec přijme na dohodu o provedení práce na 

činnost obsluha a provoz rozhledny, pracovníky – plánovaná odměna bude činit 45,- Kč za 

hodinu. 

Dále zastupitelé budou zdokonalovat interiér rozhledny, doplní zde informační mapky 

s popisem výhledu a fotografie, domluvený je předběžně na zkoušku i stánek s občerstvením. 

Pokud by měl o prodej občerstvení zájem někdo z obce, bude mu dána přednost. Obci by 

majitel stánku platil nájem. 

Zatím nejvyšší návštěvnost za víkend byla 1120 lidí, nejmenší 190 lidí (deštivé počasí).  

 

Pozn.: Ve 20.15 hodin opustila jednání pí. Veselá a v zápise pokračovala pí. Vašulínová. 

 

Do tisku je připravena nová pohlednice rozhledny, asi 1000 ks. 

Další investice do rozhledny a jejího okolí: lavičky 12000,- Kč a úprava vjezdu asi 90 000,- 

Kč. Zastupitelé rovněž projednali rozšíření provozu rozhledny v době letních prázdnin, vždy 

v pátek od 15.00 do 19.00 hodin. 

 

Zastupitelé schválili dohodu o provedení práce na činnost obsluha a provoz rozhledny na 

Hlíně – odměna za provedenou práci činí 45,- Kč za hodinu.  

 

Pro návrh:    7             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

9/ Projednání  rozpočtových opatření  

 

o Zastupitelé projednali a schválili následující rozpočtová opatření: 

o Výdajová část rozpočtu - navýšení parag. 3113, pol. 5321 o 25 100,.- Kč na 

zabezpečení školní docházky 

o Výdajová část rozpočtu – navýšení parag. 3113, pol. 5321 o 83 900,.- Kč na 

zabezpečení školní docházky 

o Výdajová část rozpočtu – navýšení  paragrafu 3419, pol.5222  o  2 000,.- Kč, 

příspěvek na charitativní akci 

o Výdajová část rozpočtu - navýšení  paragrafu 3419, pol.5222  o 1 500,.- Kč, příspěvek 

na charitativní akci 

o Příjmová část rozpočtu – navýšení parag. 3326 , pol. 2111 o částku 200 000,- Kč, 

jedná se o příjmy z provozu rozhledny 

o Příjmová část rozpočtu – navýšení položky 4121 o 5 000,- Kč, dar od obce Mělčany, 

použít na akci slavnostní otevření rozhledny – ohňostroj. 
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o Příjmová část rozpočtu - navýšení položky 4121 o 10 000,- Kč, dar od města Ivančice, 

použít na akci slavnostní otevření rozhledny – ohňostroj. 

o Výdajová část rozpočtu - navýšení paragrafu 3326 (rozhledna) o částku 150 000,- Kč, 

na zabezpečení provozu rozhledny. 

o Výdajová část rozpočtu navýšení paragrafu 5512 (požární ochrana) o částku 40 000,- 

Kč 

o Výdajová část rozpočtu - snížení paragrafu 6409, pol. 5169 ( ostatní činnost ) o částku 

87 500,- Kč 

 

Pro návrh:    7             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

 

10/ Různé – informace z činnosti OZ 

 

- SITA Moravia a.s.: Informovala obecní úřad, že za uplynulý rok byl překročen 

sběr odpadu v obci o 123 kg na jednoho občana, tj. o 28 tun, což by činilo 

navýšení financí na poplatcích za odpad celkem o 27 400,- Kč. Starosta 

informoval o této skutečnosti a upozornil na to, aby občané do popelnic nedávali 

kamení, stavební suť a další odpad, který lze třídit. 

- Problematika studní v obci: do konce měsíce budou na obci připraveny potřebné 

žádosti pro občany k přihlášení studní. 

- Pí. Chlubná, zaměstnanec OÚ, podala výpověď z PP. Zastupitelstvo hledá novou 

pracovnici pro OÚ. V souvislosti s těmito změnami se budou měnit úřední 

hodiny, ale vše bude včas upřesněno. 

- Úspěchy nohejbalové ligy – velmi úspěšní na soutěžích, dobrá reprezentace obce, 

budou se jim zhotovovat dresy. 

 

11/ Diskuse 

 

Pan Sliacky: 

Pozval všechny přítomné na divadelní představení a současně požádal o pomoc a spolupráci 

při přípravě akce. Také velmi kladně hodnotil hasičskou soutěž na Hlíně dne 23.6.2007. 

 

 

 

Pan Vašulín: 

Proč rozhlas nehlásil hasičskou soutěž? 

Odpověď: Zastupitelé se omluvili, na toto zapomněli. 

 

 

 

8/ Usnesení a závěr 

 

       Starosta pan Dostalý přečetl usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

konaného dne 25.6.2007 na Hlíně. 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

 schvaluje: 
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a) Úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvovali ve školním roce 2006/07 ZŠ 

TGM Ivančice, městu Ivančice ve výši 25 031,- Kč. 

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

 

b) Úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvovali ve školním roce 2006/07 ZŠ 

Neslovice, obci Neslovice ve výši 83 822,- Kč. 

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

 

c) Zamítnutí žádosti  manželů Kunešových o směnu části pozemku p.č. 54 v jejich vlastnictví 

za část pozemku p.č. 5/1 v obecním vlastnictví – vše v k.ú. Hlína. 

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

 

d) Poskytnutí jednorázového finančního příspěvku Tělocvičné jednotě SOKOL Neslovice ve 

výši 2000,- Kč na zabezpečení tradiční akce „Běh Terryho Foxe“. 

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

 

e) Poskytnutí jednorázového finančního příspěvku Občanskému sdružení Diakonie Broumov 

na pokrytí činnosti spojené s organizováním sbírek na pomoc lidem v nouzi ve výši 1500,- 

Kč. 

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

 

f) Poskytnutí mimořádného členského příspěvku ve výši 5,- Kč na obyvatele pro MI, který 

bude využit na zabezpečení akce  na veletrhu Regiontour v Brně v roce 2008.  

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

 

g) Pojistnou smlouvu č. 79511072-14 uzavřenou mezi Českou pojišťovnou a.s. a obcí Hlína 

na pojištění majetku obce. 

 

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

 

h)  Směrnici č.5 o „Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady“.  

 

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

 

i) Dohodu o provedení práce na činnost obsluha a provoz rozhledny na Hlíně – odměna za 

provedenou práci činí 45,- Kč za hodinu.  

 

Pro návrh:    7             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

j) Následující rozpočtová opatření: 

o Výdajová část rozpočtu - navýšení parag. 3113, pol. 5321 o 25 100,.- Kč na 

zabezpečení školní docházky 

o Výdajová část rozpočtu – navýšení parag. 3113, pol. 5321 o 83 900,.- Kč na 

zabezpečení školní docházky 

o Výdajová část rozpočtu – navýšení  paragrafu 3419, pol.5222  o  2 000,.- Kč, 

příspěvek na charitativní akci 

o Výdajová část rozpočtu - navýšení  paragrafu 3419, pol.5222  o 1 500,.- Kč, příspěvek 

na charitativní akci 

o Příjmová část rozpočtu – navýšení parag. 3326 , pol. 2111 o částku 200 000,- Kč, 

jedná se o příjmy z provozu rozhledny 
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o Příjmová část rozpočtu – navýšení položky 4121 o 5 000,- Kč, dar od obce Mělčany, 

použít na akci slavnostní otevření rozhledny – ohňostroj. 

o Příjmová část rozpočtu - navýšení položky 4121 o 10 000,- Kč, dar od města Ivančice, 

použít na akci slavnostní otevření rozhledny – ohňostroj. 

o Výdajová část rozpočtu - navýšení paragrafu 3326 (rozhledna) o částku 150 000,- Kč, 

na zabezpečení provozu rozhledny. 

o Výdajová část rozpočtu navýšení paragrafu 5512 (požární ochrana) o částku 40 000,- 

Kč 

o Výdajová část rozpočtu - snížení paragrafu 6409, pol. 5169 ( ostatní činnost ) o částku 

87 500,- Kč 

 

Pro návrh:    7             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

 ukládá 

 

a) Starostovi a místostarostovi obce vstoupit do jednání s manželi Kunešovými a pokusit se 

najít řešení situace kolem budovy bývalé vodárny. 

 

Pro návrh:    7             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

b) Připravit výzvu pro občany, kteří mají zájem pracovat jako obsluha rozhledny a obvyklým 

způsobem v obci ji zveřejnit. 

 

Pro návrh:    7             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

       Starosta poděkoval všem za účast na dnešním zasedání, veřejné zasedání ukončil a 

všechny zde zúčastněné pozval na prezentaci DVD – dokument o stavbě a slavnostním 

otevření rozhledny, který vytvořila ivančická kabelová televize a dokument o mezinárodním 

setkání a soutěžení hasičů v Ivančicích, které pořádal MI.  

Následovalo promítání DVD. 

 

 

      Zasedání bylo ukončeno ve   21.30 hod. 

 

      Zapsala : Mgr. Veselá Kamila a Jana Vašulínová :………………………………………… 

 

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

                   

                                                                               Petr Matoušek    …………………………… 

 

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

 

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

 

 

Přílohy zápisu:    -  prezenční listina 
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