
 1 

 

Veřejné zasedání   č. 10/ 2008 
 

 

 

 

        Dne 19.11.2008 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

 
Přítomni: 7 

    -p.Dostalý Miloš, ing.Pacholík Miroslav, pí.Vašulínová Jana, p.Sliacký Jozef, 

     p.Matoušek Petr, p.Hošek Milan, p.Duda Robert 

 

Omluveni: 1 

    -p.Kocáb Jaromír 

 

Hosté: 4 - dle prezenční listiny 

 

Veřejné schůzi předsedal starosta obce p.Dostalý Miloš, dále jen starosta. 

Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je zastupitelstvo 

usnášení schopné. Dále starosta navrhl zapisovatele p.Roberta Dudu a 

ověřovatele zápisu pí.Vašulínovou Janu a p.Hoška Milana a dal o těchto 

návrzích hlasovat. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. 

 

Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání a požádal přítomné členy 

o připomínky nebo jeho doplnění. 

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

  1.Zahájení 

  2.Projednání úhrady nákladů za školní docházku žáků v obci Neslovice 

  3.Projednání smlouvy o poskytnutí daru 

  4.Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 

  5.Projednání rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu obce 

  6.Projednání rozpočtového provizoria na rok 2009 

  7.Různé informace z činnosti obecního úřadu 

        -informace o opravách komunikací a chodníků v obci 

        -informace z činnosti Mikroregionu Ivančicka 

        -vydávání místního informačního zpravodaje 

  8.Diskuse 

  9.Usnesení a závěr 

 

 V úvodu zasedání starosta požádal zastupitelstvo o doplnění člena kontrolního 

výboru, který po odchodu p. Veselé pracoval pouze ve dvou členech. Po 

konzultaci s předsedou výboru a ostatními členy zastupitelstva navrhl na toto 

uvolněné místo člena zastupitelstva pana Petra Matouška. 
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Návrh usnesení:  obecní zastupitelstvo schvaluje doplnění nového člena 

kontrolního výboru pana Petra Matouška 

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

 

ad.1 

Starosta informoval o setkání se zástupci obce Neslovice z důvodu projednání 

navýšení financí požadovaných po obci Hlína na zabezpečení povinné školní 

docházky dětí z naší obce. Náklady na žáky, kteří navštěvují základní školu 

v Neslovicích činily ve školním roce 2007/2008 celkem 65 220,- Kč. Tuto 

částku je obec povinna ze zákona a na základě dohody uhradit. Obec Neslovice 

požádala ještě o úhradu finančních nákladů spojených s prováděním údržby, 

oprav a zlepšování stavu budov základní školy, mateřské školy a jejích okolí 

jako jsou dětská hřiště apod. Tyto náklady hradí po celá léta obec Neslovice ze 

svého rozpočtu ( od roku 2004 již investovali do dnešního dne celkem  

4 220 000,- Kč) a protože tam dochází i děti z okolních obcí provedli přepočet 

nákladů v roce 2008 na jednoho žáka a naši obec požádali  dopisem o úhradu 

další finanční částky a to ve výši 106 000 Kč. Starosta podotkl, že se nebráníme 

přispět, ale požadujeme znát dopředu informace o tom co obec Neslovice 

zamýšlí v následujícím roce  provádět a abychom se mohli k těmto akcím a 

investicím také vyjádřit. Zástupci obce Neslovice bylo přislíbeno, vždy dopředu 

o těchto věcech informace dodají. V následující diskusi zastupitelé hovořili o 

tom, že investujeme do majetku jiné obce, že náš rozpočet není tak velký 

abychom si mohli dovolit takové částky uvolňovat. Byl vznesen návrh na úhradu 

75% požadované částky, což je 80 000,- Kč a na tom se také zastupitelé shodli.   

 

Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu nákladů na školní 

docházku pro obec Neslovice ve výši 145 308Kč. 

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

 

ad.3 

Obec se přihlásila do soutěže „Vesnice roku“ a dá se říci, že dobře 

reprezentovala. Hodnotitelská komise velmi dobře hovořila zejména o rozhledně 

a divadle v přírodě. To se také projevilo při závěrečném vyhodnocení, kdy obci 

Hlína bylo uděleno čestné uznání za netradiční divadlo v přírodě. S tímto 

uznáním je spojen také dar z JMK ve výši 10 000,-Kč.  Zastupitelé se rozhodli, 

že dar obec přijme a tato finanční částka bude použita ve prospěch přípravy 

divadelního představení v příštím roce.  

Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu 

s Jihomoravským krajem na poskytnutí finančních prostředků obci Hlína za 

ojedinělé ochotnické divadlo v přírodě v krajském kole soutěže o vesnici roku 

2008. 

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

 

ad.4 

Starosta seznámil přítomné členy, se  smlouvu se společností  E.ON s.r.o 
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o zřízení věcného břemene. Tato společnost má ze zákona povinnost připojit 

každé nové odběrné místo na distribuční soustavu. V tomto případě se jedná o 

nově stavěný rodinný dům manželů Pacholíkových a připojení vede přes obecní 

pozemky. Společnost E.ON uhradí při podpisu smlouvy jednorázový příspěvek 

ve výši 2 000,-Kč. Starosta uvedl, že není důvod tuto smlouvu nepodepsat a 

požádal přítomné o názory a připomínky. Žádné připomínky nebyly a tak navrhl 

usnesení a dal hlasovat: 

Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení práva odpovídající věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce 

a.s. na pozemku p.č.182 v k.ú.Hlína na zřízení přípojky nn do rodinného domku. 

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

 

ad.5 

Starosta seznámil přítomné členy s hospodařením obce za 10 měsíců, kdy vývoj 

na příjmové straně rozpočtu je poměrně příznivý a některé paragrafy jsou již 

nyní naplněny. Co se týká výdajové části rozpočtu plánované akce jsou postupně 

plněny a plánované fin. částky čerpány, pouze u některých paragrafů je třeba 

provést úpravu rozpočtovým opatřením. Jedná se o příjem dotace ve výši 20 

000,- Kč od JMK na zabezpečení voleb do zastupitelstev krajů, příjem 10 000,- 

Kč od JMK jako dar za ocenění v soutěži vesnice roku. Dále je třeba navýšit 

výdajové paragrafy a to silnice, veřejné osvětlení, základní školy, zastupitelstvo 

obce a další, vše dle tabulky, která je přílohou tohoto zápisu. Jedná se o 

rozpočtové opatření č.3 a č.4. Dále předložil rozpočtový výhled obce na roky 

2009 až 2011. Zastupitelé neměli žádné připomínky. 

Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č.3 a č.4 a 

rozpočtový výhled obce na roky 2009 až 2011 ve znění příloh tohoto zápisu. 

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

 

ad.6 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového provizoria na rok 2009, 

kterým se bude řídit hospodaření obce až do schválení rozpočtu na rok 2009. 

Návrh vychází z hospodaření obce v uplynulém roce a je přílohou tohoto zápisu. 

Zastupitelé neměli připomínek.  

Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 

2009, které je přílohou tohoto zápisu . 

 Hlasování :      ro návrh: 7          Proti návrhu: 0          Zdržel se: 0 

 

 

 

 

ad.7   Různé 

- Starosta v této části zařadil projednání doplnění jednoho člena kontrolního 

výboru. Kontrolní výbor má tři členy a jedním z nich byla paní Kamila Veselá, 

která se v dubnu vzdala mandátu člena zastupitelstva z důvodu stěhování do jiné 

obce. V kontrolním výboru tedy jsou jen dva členové a proto je nutné ho doplnit 

o jednoho člena. Starosta se přítomných zastupitelů dotázal na návrhy. Předseda 
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výboru navrhnul pana Petra Matouška, člena zastupitelstva. Protože jiný návrh 

nezazněl dal starosta o něm hlasovat. 

Návrh usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje pana Petra Matouška členem 

kontrolního výboru. 

Hlasování :      ro návrh: 7          Proti návrhu: 0          Zdržel se: 0 

-Starosta seznámil přítomné členy s akcí, kdy proběhla oprava chodníků v obci, 

dále došlo ke zpevnění cesty v „Křenové“, zbývá dodělat chodník kolem 

aut.čekárny a umístit čekárnu novou. Firma MIKO přislíbila, že tuto akci 

v letošním roce dodělá. V příštím roce se plánuje zpevnění cesty na „Paloučky“, 

další zpevnění cesty v „Křenové“ a prodloužení inženýrských sítí. 

Došlo k vyměření cesty na „Paloučky“, která vede z části po soukromém 

pozemku. V brzké době dojde k jednání s majiteli pozemku. 

 

- Starosta informoval o činnosti Mikroregionu 

   -příprava na veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2009 

   -vydávání kalendářů 2009 

   -budování cyklostezky Oslavany- Ivančice 

   -turistické informační tabule pro obce Mikroregionu 

   -vytištění map Mikroregionu 

 

-Starosta informoval o plánovaném vydávání místního informačního zpravodaje 

pod názvem „Hlínské rozhledy“. Na časopisu spolupracují pí.Mgr.Kamila 

Veselá, pí.Gabriela Nosková, pí.Jana Aboulaiche a o grafickou úpravu se bude 

starat pan Radek Neužil ze Silůvek. Časopis by měl vycházet čtyřikrát do roka a 

takzvané nulté číslo se již připravuje a občané by ho měli mít v druhé polovině 

prosince. 

 

ad.8   Diskuse  

 

Připomínka :  p.Sliacky Jozef 

- navrhuje , aby si obec časopis tiskla sama, myslí si že to bude finančně 

výhodnější 

 

Připomínka :   p.Hošek Milan 

- navrhuje symbolickou cenu za časopis 5 nebo 10 korun, zdůvodňuje to tím,že 

kdo si časopis koupí tak si ho i přečte 

 

Připomínka a dotaz :   p.Vodák Ladislav 

-myslí si, že časopis by měl mít menší obsah a měli by tam být informace o 

činnosti OÚ 

-dále upozornil na blížícího se Silvestra , kdy dochází k pouštění světlic a 

dělobuchů. Jedná se o nebezpečné věci, které se pouští v blízkosti rod.domů a 

hrozí zapálení těchto domů. Žádá OÚ,  jestli by nemohl vymezit nějaké 

bezpečné místo na pouštění těchto věcí. 

 

Odpověď :  Starosta 



 5 

-souhlasí s názorem pana Vodáka, ale jediné co může pro to obec udělat , je že 

na to upozorní formou relace v místním rozhlase spoluobčany a požádá touto 

cestou o umírněné projevy veselí na konci roku apod. Přislíbil, že se bude snažit 

najít nějaké řešení. Domnívá se také, že by měli zapůsobit na své děti v tomto 

směru také rodiče. 

 

pí.Saidlová 

-má dotaz, jestli se bude pokračovat v budování chodníku směrem na „Kozí 

horky“. 

 

Odpověď :  Starosta 

-odpověděl, že pokud se bude pokračovat tak pouze po pozemku obce. Kdyby se 

budoval v blízkosti procházející silnice, muselo by dojít k rekonstrukci této 

silnice, kterou by provedl provozovatel a obec by se na této akci musela 

finančně podílet. Jednalo by se o vysoké finanční zatížení obce. 

Při této příležitosti dále informoval o koupi radaru na měření rychlosti v obci. 

Zbývá ještě objednat ceduli s nápisem „Měřený úsek“.  

 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast na veřejném zasedání a při té 

příležitosti všem popřál příjemné prožití „Vánočních svátků“. 

 

Usnesení veřejného zasedání obecního zastupitelstva:  

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu pí.Janu Vašulínovou a p. Milana Hoška 

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

 

2. Úhradu nákladů na školní docházku pro obec Neslovice ve výši 145 

308,- Kč 

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

 

3. Darovací smlouvu s Jihomoravským krajem na poskytnutí finančních 

prostředků  obci Hlína za ojedinělé ochotnické divadlo v přírodě 

v krajském kole soutěže o vesnici roku 2008  

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

 

4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému 

břemenu se společností E.ON Distribuce a.s. na pozemku p.č. 182 v k.ú. 

Hlína na zřízení přípojky nn do rodinného domku 

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

 

5. Rozpočtová opatření č.3 a č.4 a rozpočtový výhled obce na roky 2009 až 

2011ve znění příloh tohoto zápisu 

        Pro návrh:     7                         Proti návrhu:      0               Zdržel se :   0 
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6. Rozpočtové provizorium na rok 2009, které je přílohou tohoto zápisu 

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

 

7. Pana Petra Matouška jako nového člena kontrolního výboru 

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

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 21.00 hod. 

 

 

      Zapsal :   Robert DUDA                         ………………………………..    

 

 Ověřili:       Milan HOŠEK                         ………………………………..  

   

                Jana VAŠULÍNOVÁ                   ………………………………… 

     

 Starosta:  Miloš DOSTALÝ                        ………………………………... 

 

 Místostarosta: Ing. Miroslav PACHOLÍK   ……………………………… 

 

 

Příloha zápisu : -    prezenční listina zasedání 

- rozpočtová opatření č.3 a č.4 

- rozpočtové provizorium na rok 2009  
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NÁVRH  ROZPOČTOVÉHO  PROVIZORIA OBCE HLÍNA 

na  rok 2009 

 

 

Příjmy: 

Paragraf   položka          T e x t                                                        Kč 

0000         1111       Daň z příjmu FO ze záv.činnosti                    620.000,-- 

0000         1112       Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti            150.000,-- 

0000         1113       Daň z příjmu FO srážková                                40.000,-- 

0000         1121       Daň z příjmu právnických osob                      650.000,-- 

0000         1211       Daň z přidané hodnoty                                    920.000,-- 

0000         1337       Poplatek za likvidaci komunál.odpadu           130.000,-- 

0000         1341       Poplatek ze psů                                                   4.000,-- 

0000         1361       Správní poplatky                                                 1.400,-- 

0000         1511       Daň z nemovitostí                                           130.000,--  

0000         4112       Plánovaná dotace ze všeob.pokl.správy            25.600,-- 

1032         2131       Pronájem pozemků                                              1.500,-- 

2122         2310       Prodej druhotných surovin                                10.000,- 

3725         2324       Přijaté nekapitálové příspěvky Eko-kom            4.000,-- 

6171         2132       Činnost místní správy- pronájem nemovit.     518.500,-- 

6310         2141       Příjmy fin.operací a úroků                                   6.000.— 

3326         2111       Rozhledna – vstupné a příspěvky                    150.000,--   

celkem příjmy                                                                              3.361.000,-- 

 

Výdaje:  

Paragraf                           T e x t                                                       Kč 

2212                           Silnice                                                          300.000,-- 

2219                           Chodníky                                                     200.000,-- 

2221                           Provoz veřejné silniční dopravy                    80.000,--   

2310                           Pitná voda                                                      40.000,-- 

2321                           Čištění odpadních vod – kanalizace            250.000,-- 

3314                           Knihovna                                                       30.000,-- 

3319                           Ostatní záležitosti kultury                              40.000,-- 

3326                           Obnova hodnot místní kult. - rozhledna      900.000,--  

3341                           Místní rozhlas                                                30.000,-- 

3399                           Ostatní záležitosti kultury–znak, prapor        20.000,-- 

3421                           Využití volného času mládeže                       20.000,-- 

3631                           Veřejné osvětlení                                           50.000,-- 

3613                           Nebytové hospodářství                                  40.000,--                                             

3722                           Svoz komunálních odpadů                           150.000,-- 

3723                           Svoz ostatních odpadů-plast, sklo                  50.000,-- 

3721                           Nebezpečný odpad                                         15.600,--      

3745                           Péče o vzhled obcí                                         50.000,-- 

5512                           Požární ochrana                                             80.000,-- 

6112                           Obecní zastupitelstvo                                   360.000,-- 

6171                           Místní správa                                                500.000,-- 

6402                           Nevyužité dotace – vrácení                            

6409                           Ostatní činnost                                              144.000,-- 

6310                           Výdej z finančních operací                             12.000.--  

 

celkem                                                                                           3,361.000,-- 
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Vyvěšeno:    3.11.2008                                                   Sejmuto: 19.11.2008 

Účetní OÚ: Bc.Nosková Gabriela                           Starosta obce: Dostalý Miloš 


