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Veřejné zasedání   č. 14/ 2009 

 
        Dne 23.9.2009 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Přítomni:  

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

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

 

Omluveni:   0 

Hosté :         9 

 

Veřejnému zasedání předsedal starosta obce Miloš Dostalý, dále jen starosta. 

Starosta zahájil veřejné zasedání, konstatoval, že je přítomna nadpoloviční 

většina členů, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Úvodem určil zapisovatele pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu pana 

Petra Matouška a paní Janu Vašulínovou. Starosta dal o těchto návrzích 

hlasovat. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze 

zasedání p.Petra Matouška a paní Janu Vašulínovou  

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

 

Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.14/2009 obecního 

zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění. 
 

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

1. Zahájení 

2. Informace o hospodaření obce  

3. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene 

4. Projednání záměru nákupu pozemků 

5. Projednání rozpočtových opatření 

6. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- informace o opravách komunikací 
- informace o provozu rozhledny 

- smlouva o právu provést stavbu 

- úhrada neinvest. nákladů Neslovice 
7. Diskuse 

8. Usnesení a závěr 

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

  

ad.2 
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 Starosta informoval přítomné členy o hospodaření obce od počátku roku. 

Konstatoval, že finanční situace v naší obci není tak kritická, jak je občas slyšet 

ze sdělovacích prostředků v jiných obcích. Příjmová část rozpočtu je postupně 

doplňována daňovými příjmy, i když se zpožděním a ne v takové výši jak se 

předpokládalo. Vzhledem k tomu, že obec má vytvořené finanční rezervy 

nedojde u nás k omezení výdajů a rušení naplánovaných akcí a výdajů. To 

znamená, že do konce roku by měly být provedeny všechny slíbené investiční 

akce. Ve výdajové části rozpočtu vše probíhá podle plánu a rozpočtu.  

 

ad.3  

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu s firmou E.ON Distribuce 

o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Jak již dříve bylo schválena 

předběžná smlouva, jde o dokončení a jedná se o umístění nového venkovního 

vedení NN na obecním pozemku pod názvem „Hlína přípojka NN,Ing. 

Pacholík“. Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a 

provozována ve veřejném zájmu. Zastupitelstvo nemělo připomínek. 

  Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON, a.s., se sídlem 

F.A.Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice na umístění přípojky NN 

k rod. domku ing.Pacholíka. 

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

 

ad.4 

 Starosta informoval. Že probíhá jednání o koupi pozemků pod komunikací 

v místní části „Na Paloučkách“, kterých je vlastníkem pan Nesvačil. V současné 

době je podána žádost na stavebním úřadě v Ivančicích o vyjádření k rozdělení 

pozemků nově vypracovaným geometrickým plánem. Dále informoval, že byl 

dokončen nákup pozemku za obecním úřadem od paní Šťastné a tento pozemek 

je již ve vlastnictví obce. Předložil zastupitelstvu návrh na vykoupení dalších 

pozemků v okolí požární nádrže Na Paloučkách, tak aby obec vlastnila i 

přilehlou část a mohla se starat o údržbu a úpravu. Předběžná jednání s majiteli 

již proběhla a zdá se, že je reálné tyto pozemky získat. Po všeobecné diskusi se 

zastupitelstvo rozhodlo schválit tento záměr a podrobnosti projednat na příštím 

pracovním zasedání. 

  Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr nakoupit pozemky 

v místní části zvané Paloučky, pod a v okolí požární nádrže obce. 

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

 

ad.5 

-Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č.4 - výměna oken 

na škole a hasičce – výdajová část rozpočtu položka nebytové hospodářství, č.5-

sběr a svoz odpadu, nakoupení pozemku za obecním úřadem – výdajová část 

rozpočtu položky činnost místní správy a odpadové hospodářství a přijetí dotace 

na zřízení pracoviště Czech-point v příjmové oblasti rozpočtu a č.6 úhrada 
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neinvestičních nákladů za žáky škola Neslovice, výdajová část , položka 

školství. Na výdaje bude použit zůstatek s hospodaření loňského roku. 

Zastupitelé po diskusi s opatřeními souhlasili. 

  Návrh hlasování:    Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4, 

č.5 a č.6 ve znění, které je přílohou tohoto zápisu 

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

 

 

ad.6 

Starosta dále informoval zastupitelstvo o tom, že Obec Neslovice zaslala 

vyúčtování nákladů za školní docházku, kterou u nich plní děti z Hlíny. Součástí 

dopisu je také žádost obce Neslovice o příspěvek na další aktivity spojené 

s vytvářením zázemí školy a vybavováním technickým materiálem, které však 

nejsou zahrnuty v uznatelných nákladech. Zastupitelstvo po všeobecné diskusi 

navrhlo a schválilo uhradit částku ve výši 138 500,- Kč. 

   Návrh hlasování:      Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních 

nákladů za žáky, kteří navštěvují ZŠ v Neslovicích ve výši 138 500,-Kč ve 

prospěch obce Neslovice 

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

 

Starosta dále nejprve informoval zastupitelstvo o nutnosti vyplývající z nového 

stavebního zákona uzavřít s každým stavebníkem, který při stavbě bude 

používat pozemek obce smlouvu. Po té předložil zastupitelstvu ke schválení 

smlouvu o právu provést stavbu na obecním pozemku p.č. 181. Jedná se o 

vybudování přípojky vodovodu, přípojky dešťové kanalizace, přípojky elektřiny 

a vybudování sjezdu od rod. domku na komunikaci č 395/II. Vše dle předložené 

projektové dokumentace. Zastupitelstvo nemělo námitek. 

  Návrh hlasování:     Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o právu provést 

stavbu s p.Rostislavem Šťastným, na obecním pozemku p. č.181 za účelem 

vybudování sjezdu na komunikaci a energetických přípojek od jeho rodinného 

domu. 

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

 

Dále Starosta hovořil o plánovaných opravách , chodníku na Kozích horkách, 

předpokládané náklady jsou 370 000,-Kč a realizace je naplánována v druhé 

polovině měsíce října. Zastupitelstvo na pracovním zasedání projednalo také 

dotazy některých v té části bydlících občanů zda je možné při této příležitosti 

provést úpravy před jejich domy a konstatovalo, že to možné je za podmínky, že 

veškeré finanční náklady s tímto spojené bude provádějící firma účtovat jim.  

 

 V další části se starosta zmínil o provozu rozhledny. Konstatoval, že 

návštěvnost rozhledny je stále na poměrně vysoké úrovni a v současné chvíli je 

prodáno 36 300 vstupenek. Toto je právě ta zavazující podmínka pokračovat 

v úpravách okolí a přilákat tak ještě více turistů. Dále bude potřeba připravit 
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k vydání další propagační předměty, protože ty dříve vydané jsou již téměř 

vyprodány. Z prodeje vstupenek a propagačních předmětů získal obec 

v letošním roce již 130 000,-Kč. V porovnání s náklady na zabezpečení provozu 

a obsluhy, které za celý rok činí kolem 40 000,- Kč, se to jeví jako velmi dobré. 

Dále probíhá přípravné řízení na úpravu okolí rozhledny a získání dotace 

z fondů EU na realizaci akce. Předpokládané náklady jsou asi 1 milion korun a 

realizace snad v příštím roce. 

 

ad 7.  DISKUSE 

Host zasedání:  p.Vašulín Jaroslav 

Upozornil zastupitelstvo na to, že se kolem rozhledny začíná hromadit 

nepořádek a dále na znečištěný vchod do OÚ od vlaštovek, který je nutné častěji 

uklízet. 

Odpověď – starosta: 

 Obě záležitosti se budou řešit. 

 Host zasedání:   p.Dostalý Martin 

Hovořil o tom, že v minulém období proběhlo pokácení starých a už 

nebezpečných stromů v obci a vznesl dotaz na to zda se počítá s výsadbou 

nových dřevin, které dle jeho názoru by bylo vhodné. 

Odpověď – starosta: 

 Zastupitelstvo o této situaci již na pracovních zasedáních jednalo a budou 

osloveni architekti na zpracování návrhů řešení. 

Zastupitel: p.Sliacký Jozef 

Hovořil o tom, že v propagačních předmětech rozhledny je mylně uváděno, že 

z rozhledny lze spatřit Hostýnské vrchy a požádal o odstranění této nepřesnosti. 

Odpověď – starosta: 

 Na internetových stránkách obce tuto nepřesnost opravíme a při vydávání 

dalších propagačních předmětů se již uvádět nebude. 

Host zasedání:  p.Musil St. 

Požádal o řešení slyšitelnosti místního rozhlasu, který je opravdu v některých 

částech obce špatně slyšet. 

Odpověď – starosta: 

 V současné době probíhá jednání s firmou o řešení potíží. 

 

Host zasedání:    p.Vašulín Vladislav 

Upozornil, že na odpadním dvoře je již velké množství železného odpadu a bylo 

by dobré ho nechat odvézt, protože zabírá již poměrně velké prostranství. Dále 

poukázal, ža na odpadním dvoře je spousta nepotřebných věcí, které zde zůstaly 

z předchozích akcí a ty je třeba také  zvláště před zimním obdobím uklidit.  

Odpověď – starosta: 

 Železný šrot obec nechá odvézt do sběrny a zorganizujeme na odpadním dvoře 

úklid. 

Další příspěvky nebyly a tak starosta všem poděkoval za účast na veřejném 

zasedání a toto ukončil. 
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      Zasedání bylo ukončeno v 20:50hod. 

 

Usnesení veřejného zasedání obecního zastupitelstva č.14 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Petra Matouška a pí. Janu Vašulínovou 

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

 

2. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností 

E.ON, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6 , 370 49 České Budějovice  

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

 

3. Záměr nakoupit pozemky v místní části zvané Paloučky, na kterých je 

vybudována požární nádrž obce 

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

 

4. Rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č.6  ve znění, které je přílohou tohoto 

zápisu 

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

 

5. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují ZŠ v Neslovicích 

ve výši  

      138 500,- Kč ve prospěch obce Neslovice 

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

 

6. Smlouvu o právu provést stavbu s p. Rostislavem Šťastným, na obecním 

pozemku p.č. 181 za účelem vybudování sjezdu na komunikaci a 

energetických přípojek od jeho rodinného domu. 

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

 
 

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

 

 Ověřili:   Petr MATOUŠEK                       ………………………………..  

   

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

     

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

 

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

 

Přílohy :  -   prezenční listina zasedání 

- rozpočtové opatření č.4, č.5 a č.6 
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