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Veřejné zasedání   č. 15/ 2009 

 
        Dne 15.12.2009 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu 

veřejné zasedání 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 :          

 

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 

Milana Hoška a pana Jaromíra Kocába. Starosta dal o těchto návrzích hlasovat. 

Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu ze 

zasedání p. Milana Hoška a p. Jaromíra Kocába.   

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

 

Starosta předložil návrh programu veřejného zasedání č.15/2009 obecního 

zastupitelstva a požádal přítomné členy o jeho doplnění. 
 

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

1. Zahájení 

2. Projednání dodatku ke smlouvě na svoz odpadů 

3. Projednání smlouvy o nájmu pozemku 

4. Projednání smlouvy o dotaci na zásahovou jednotku obce 

5. Projednání rozpočtových opatření 

6. Projednání rozpočtového výhledu obce 

7. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2010 

8. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- informace o výstavbě chodníků 

- pracoviště Czech-POINT 

- informace o provozu rozhledny 

9. Diskuse 

10. Usnesení a závěr  

Hlasování:          Pro návrh:  8         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 
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ad.2 

Starosta předložil zastupitelstvu dodatek smlouvy o svoz odpadu z obce se 

společností SITA a.s. , který stanovuje systém a cenu svozu odpadu v roce 2010. 

Tato společnost  nabízí stejné ceny jako v roce 2009, tedy nedochází k navýšení 

i když v loňském roce bylo z obce v popelnicích odvezeno o 26 tun odpadu více 

než v roce předchozím. Stejná cena zůstává i ve svozu skla a PET lahví. Obec 

tedy zaplatí v následujícím roce poplatek ve výši 395 Kč za občana a rok. Dle 

výkazů jsme v roce 2009 za svoz popelnic zaplatili 128 000,- Kč, za svoz 

ostatních odpadů 88 000,-Kč a svoz nebezpečného odpadu 10 000,-Kč. Celkem 

za veškeré odpady 226 000,-Kč. Prodejem železného šrotu a recyklací plastů a 

skla získala obec celkem 34 000,-Kč a na poplatcích od občanů vybrala celkem 

120 075,-Kč. Z uvedeného vyplývá, že z obecního rozpočtu se na svoz odpadů 

doplácelo částkou 72 000,-Kč. Malou změnou pro příští rok je, že společnost 

SITA nebude odebírat pytle s odpadem u popelnic, které budou jiné barvy než 

zelené. Tyto pytle si mohou občané zakoupit buď obchodě u Hošků nebo na 

obecním úřadě. Cena jednoho pytle je 10,- Kč, což zahrnuje také poplatek za 

odvoz. Starosta vyhlásil na toto téma diskusi. Zastupitelé neměli zájem a tak dal 

hlasovat o návrhu usnesení.  

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje přílohy č. 1 až 4 ke smlouvě 

č.103000039 se společností SITA a.s. na svoz komunálního odpadu z obce  - 

ceník pro rok 2010  
 Hlasování:      Pro návrh:  …8…      Proti návrhu: …0…      Zdržel se:…0… 

 

ad.3 

V tomto bodě místostarosta obce ing.Pacholík informoval zastupitelstvo o 

žádosti pana Martina Dostalého na prodej nebo pronájem části obecního 

pozemku p.č. 49/3 o výměře 30 m2 za účelem vybudování vjezdu na svůj 

pozemek s rodinným domem. Místostarosta  připomněl, že existuje usnesení 

zastupitelstva z dřívější doby, které říká, že obec pozemky k těmto účelům  

neprodává, ale pouze pronajímá formou dlouhodobého bezplatného pronájmu. 

Obec si tímto ponechává možnost rozhodovat při umístění inženýrských sítí. 

Také v tomto případě navrhl zastupitelstvu uzavřít s žadatelem smlouvu o 

dlouhodobém bezplatném pronájmu. Členové zastupitelstva se po diskusi 

k tomuto návrhu přidali a tak navrhl hlasování. 

 

 

   Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu 

části obecního pozemku p.č. 49/3 o výměře 30 m2 panu Martinovi Dostalému do         

bezplatného užívání na dobu neurčitou za účelem vybudování sjezdu na místní 

komunikaci.  
 Hlasování:         Pro návrh:…7…        Proti návrhu: …0…          Zdržel se: …1… 
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ad.4  

Starosta informoval zastupitelstvo o tom , že v letošním roce uplynula pětiletá 

platnost odborné způsobilosti některých členů zásahové jednotky obce. 

Jednalo se o velitele družstva a oba strojníky. Obec proto v září vyslala tyto tři 

členy na školení organizované HZS Jihomoravského kraje. Tato školení jsou 

zpoplatněna a JMK poskytuje k tomuto účelu dotaci. Starosta tedy předložil 

zastupitelstvu smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 2430,-Kč 

na školení členů zásahové jednotky obce. Zastupitelstvo nemělo připomínek. 

 

   Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí 

dotace na školení členů zásahové jednotky obce z rozpočtu JMK ve výši 2 

430,- Kč. 

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

ad.5 

Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením č.7, č.8 a č.9. 

Jedná se o přesun finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy 

rozpočtu. Budou navýšeny položky místní komunikace vzhledem k výstavbě 

chodníků v obci. Chybějící prostředky budou odebrány z položek, které 

v letošním roce nebyly čerpány. 

Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č.7, č.8 

a č.9 , která jsou přílohou tohoto zápisu.  

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

ad.6 

 Tak jako každý rok tak také letos starosta v tomto bodě jednání hovořil o 

možném směřování finančních prostředků v příštích třech letech. Je velmi 

těžké plánovat dopředu,ale přece jen bude nutné zaměřit se na vybudování 

nové kanalizace v obci a po její výstavbě pokračovat v budování nových 

chodníků a komunikací v obci, v úpravách veřejných prostranství atd. Také je 

třeba dokončit úpravy okolí rozhledny, která je stále velmi navštěvovaná.  Po 

diskusi zastupitelstva starosta předložil návrh rozpočtového výhledu. 

 Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce na 

roky 2010 až 2012, který je přílohou tohoto zápisu  
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  Hlasování:     Pro návrh:  …8…    Proti návrhu: …0…    Zdržel se: …0… 

ad.7 

V tomto bodě starosta zastupitelstvu předložil návrh rozpočtového provizoria 

hospodaření obce, které je navrženo dle rozpočtu roku 2009 a po schválení 

zastupitelstvem bude obec podle něho hospodařit do doby než bude schválen 

rozpočet na rok 2010. Předpoklad schválení rozpočtu je únor 2010. 

Návrh hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na 

rok 2010, které je přílohou tohoto zápisu  

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

 

ad.8 – různé informace z obecního úřadu 

-ing.Pacholík informoval o průběhu valné hromady Svazku vodovodů a 

kanalizací Ivančicka, kde se hlavně jednalo dotaci z evropských fondů na 

opravy a novou výstavbu čističky odpadů v Ivančicích a kanalizace v okolí. 

Jedná se o částku téměř 800 milionů korun dotací a spoluúčast investora ve 

výši 20%. Jsou to velké částky a tak svazek je nucen přijmou úvěr na 

financování této akce. To se také promítne v následujících letech do ceny 

vodného a stočného pro obyvatele, které bude postupně narůstat. Vzhledem 

k tomu, že je nutné rekonstruovat a modernizovat tuto oblast v našem regionu 

valná hromada svazku tuto koncepci přijala a schválila. Současně byla 

projednána výše členského příspěvku, který bude od příštího roku ve výši 20,-

Kč za obyvatele a rok. Cena vodného pro příští rok byla schválena ve výši 

30,- Kč bez DPH za jeden m3.  

- starosta informoval o výstavbě nových chodníků v obci. Společnost MIKO, 

která tuto akci prováděla, odvedla velmi dobrou práci a nabízí se myšlenka 

v pokračování. Bohužel kolem chodníku podél státní komunikace existuje 

stále řada nevyřešených problémů, které brání v pokračování. V části na 

Kozích horkách jsme vlastně provedli opravu bývalého chodníku, který byl 

vlivem stavby vodovodu odstraněn. V otázce jiných částí obce je však třeba 

vzíti v úvahu, že v následujícím období bude nutné řešit odkanalizování obce, 

které je spojeno se spoustou zemních prací a tak bychom neměli budovat něco 

co bude hned zase poškozeno. V tomto směru se bude muset zastupitelstvo 

poradit a dohodnout na dalším vývoji. V závěru ještě informoval o 

sponzorském daru společnosti MIKO organizaci SDH Hlína ve výši 10 000,-

Kč na výdaje spojené s pořádáním divadel v přírodě. 
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-pracoviště Czech-point zřízené na obecním úřadě začíná pomalu fungovat, 

obec má funkční datovou schránku a budou probíhat školení na obsluhu a 

práci s aplikacemi. Také probíhá závěrečné vyúčtování dotace na zřízení 

pracoviště a v současné době jednáme o vrácení částky 8 500,- Kč, která snad 

byla naúčtována neoprávněně.  

-   rozhledna si drží stále velkou návštěvnost a do této chvíle ji navštívilo 

téměř 37 000 návštěvníků. V současné době také probíhá jednání o povolení 

výstavby okolí rozhledny, kdy schůzka účastníků je svolána na 12.ledna 2010. 

Obec uhradila v měsíci listopadu další splátku společnosti IVYSO, která 

rozhlednu postavila, ve výši 500 000,- Kč. Na příští rok potom zbývá uhradit 

ještě 245 000,- Kč a bude rozhledna zaplacena. 

-   Mikroregion Ivančicka – v měsíci prosinci obec obdržela 4 kusy 

betonových laviček a jeden betonový květinový truhlík, které byly pořízeny 

z dotace , kterou Mikroregion obdržel od skupiny ČEZ. V jarních měsících 

tyto potom rozmístíme po obci. V příštím roce potom Mikroregion plánuje 

prostředky z dotací vložit do výsadby zeleně a úprav veřejných prostranství 

v členských obcích. Na každou obec by měla připadnout částka ve výši 30 

000,- Kč. Naše obec se v rámci Mikroregionu zúčastní veletrhu Regiontour 

2010 na brněnském výstavišti, kde se bude prezentovat především 

Rozhlednou V.M. na Hlíně, která je turisticky velmi lákavá. 

 - v měsíci prosinci byla konečně po potížích dodána a naistalována nová 

autobusová čekárna, kterou vyrobila společnost URBANIA a její cena je 65 

000,- Kč  

- obec objednala a nechala nainstalovat barevné osvětlení na vánoční strom 

před místní hospodou. Zbudování elektrické přípojky a nákup materiálu byl za 

celkem 15 000,-Kč, ale tato investice je dlouhodobá a v příštích letech již 

budeme hradit pouze provoz. 

DISKUSE 

Host zasedání: p.Čech František poznamenal, že dešťová voda splavuje 

pozemek kolem jeho domu u silnice, vytváří zde hluboké výmoly a bylo by 

potřeba ho zpevnit. 

Odpověď starosta: místo o kterém pan Čech hovoří je v majetku SÚS JMK a 

obec v tomto směru nemůže nic podniknout. Nicméně již několikrát jsem 

o tomto problému hovořil se zástupci SÚS, protože se to týká i dalších částí 

obce a byla mi přislíbena náprava. 
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Host zasedání: p.Vašulín Jaroslav - pochválil novou autobusovou čekárnu a 

upozornil, že za obecním úřadem jsou nezajištěné branky na fotbal, které by 

mohly způsobit úraz. 

Odpověď starosta: poděkoval za upozornění a přislíbil nápravu 

Host zasedání: p.Vodák Ladislav - upozornil, že společnost E-ON provádí 

uzemnění sloupů el. vedení v obci a terén neupraví a nechají po sobě 

nepořádek. 

Odpověď starosta: poděkoval za upozornění a přislíbil nápravu 

Člen zastupitelstva: p.Hošek Milan - bylo by dobré vyvolat diskusi kolem 

umístění zeleně v obci. 

 

  Závěrem starosta všem poděkoval za účast na veřejném zasedání. Zasedání 

ukončeno ve 20 55 hodin. 

 

 

Usnesení veřejného zasedání obecního  
zastupitelstva č.15 konaného dne 15.12.2009 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

 

 

1. Ověřovatele zápisu ze zasedání p. Milana Hoška   a p. Jaromíra Kocába 

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

 

2. Přílohy č. 1 až 4 ke smlouvě č.103000039 se společností SITA a.s. na 

svoz komunálního odpadu z obce  - ceník pro rok 2010 

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

 

3. Smlouvu o pronájmu obecního pozemku p.č. 49/3 o výměře 30 m2 do 

bezplatného užívání na vybudování sjezdu na komunikaci s p. Martinem 

Dostalým, bytem Hlína č.p. 122 

      Pro návrh:  …7……        Proti návrhu: …0……       Zdržel se: …1…… 
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4. Smlouvu o poskytnutí dotace na školení členů zásahové jednotky obce 

z rozpočtu JMK 

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

 

5. Rozpočtová opatření č.7, č.8 a č.9 , která jsou přílohou tohoto zápisu 

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

 

6. Rozpočtový výhled obce na roky 2010 až 2012, který je přílohou tohoto 

zápisu 

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

 

7. Rozpočtové provizorium na rok 2010, které je přílohou tohoto zápisu 

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

             

 

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

 

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

   

                Jaromír KOCÁB                          ………………………………… 

     

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

 

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

 

   

 

 

Přílohy zápisu: -   prezenční listina zasedání 

- rozpočtové opatření č.7, č.8 a č.9 

- rozpočtový výhled obce 

                        -    rozpočtové provizorium na rok 2010 
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 Rozpočtové provizorium 2010  

 Rozpočtové příjmy   

Parag. Položk. Textové znění, komentář Finan. částka  

     

0 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 600 000  

0 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělečné činnosti                          120 000  

0 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit. Výnosů 50 000  

0 1121 Daň z příjmu práv. osob 900 000  

0 1211 Daň z přidané hodnoty 1 250 000  

0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 125 000  

0 1341 Poplatek ze psů 4 000  

0 1361 Správní poplatek 1 000  

0 1511 Daň z nemovitostí 140 000  

0 4112 Dotace ze st.rozpočtu na výkon st. Správy 34 000  

1032  Příjmy z pronájmu pozemků 1 500  

3722  Odvoz komunálních odpadů 10 000  

3725  Využívání a zneškodňování odpadů 4 000  

6171  Činnost místní správy - pronájmy 60 000  

3326  Příjmy z poskytování služeb 100 000  

6310  Příjmy z finančních operací - úroky 10 500  

     

     

     

  Příjmy celkem 3 410 000  

     

     

 Rozpočtové výdaje   

     

2212  Silnice 500 000  

2219  Ostatní záležitosti poz.komunikací - chodníky 200 000  

2221  Provoz veřejné silniční dopravy 30 000  

2310  Pitná voda 40 000  

2321  Čištění odpadních vod a kanalizace 100 000  

3314  Činnosti knihovnické 20 000  

3319  Ostatní záležitosti kultiry 40 000  

3326  Obnova hod.míst. Kultury - památky, rozhledna 700 000  

3341  Místní rozhlas 100 000  

3399  Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 20 000  

3421  Využití volného času dětí a mládeže 20 000  

3613  Nebytové hospodářství 50 000  

3631  Veřejné osvětlení 50 000  

3632  Pohřebnictví 30 000  

3721  Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 15 000  
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3722  
Sběr a odvoz komunálních odpadů - popelnice, 
kontejner 150 000  

3723  Sběr a odvoz ost. Odpadů - plasty, sklo 50 000  

3745  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 60 000  

5512  Požární ochrana 80 000  

     

     

6112  Zastupitelstva obcí 400 000  

6171  Činnost místní správy 500 000  

6409  Ostatní činnost jinak neurčená 255 000  

     

     

  Výdaje celkem 3 410 000  

     

 Návrh zpracoval:    Miloš Dostalý - starosta obce                             …………………….. 

                             Bc. Gabriela Nosková - účetní obecního úřadu     …………………….. 

 

Schváleno na veřejném zasedání obecního zastupitelstva č.15/2009 dne 15.12.2009 bod 

usnesení č.7. 
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ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HLÍNA 
NA ROKY   2010 – 2012 

 

 

 
Hodnoty v tabulce jsou uváděny v tisících korunách. 

  

2010 

 

2011 

 

2012 

Příjmy  - z toho           2 500 2 550 2 600 

daňové 2 300 2 400 2 450 

dotace                50      50      50 

nedaňové     150        100    100 

 

Výdaje běžné - z toho 

 

2 500 

 

2 550 

 

2 600 

Silnice a pozemní komunikace     500    300    300 

Hodnoty místní kultury - rozhledna      400    300    300      

Provoz veřejné silniční dopravy      50      50      50 

Knihovna, kultura, mládež,tělových       90    100    100 

Rozhlas,veř.osvětl.,pohřebnictví       70    100    100 

Komunální odpad, vzhled obce     270    300    350 

Požární ochrana     100    100    100 

Územní samospráva     800    800    800 

Ostatní nákupy     220           500    500 

    

Saldo příjmů a výdajů: 0 0 0 

    

 
 Návrh zpracoval :  Miloš Dostalý – starosta obce                      …………………….. 

 

Vyvěšeno:      30.11.2009  

 

Sejmuto :        14.12.2009   

 

 

 

                                                                    Starosta obce Dostalý Miloš 

 


