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Veřejné zasedání zastupitelstva 

obce Hlína  č. 6/ 2011 

 
        Dne 21.11.2011 se v 19.30 hodin konalo v zasedací místnosti obecního 

úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. 

 

 

Přítomni zastupitelé :  

-p.Dostalý Miloš,  ing.Pacholík Miroslav,  p.Hošek Tomáš, p.Kocáb Jaromír,  

pí.Hlavoňová Anna,  pí.Čechová Marie,  p.Duda Robert, p.Hošek Milan  

pí.Vašulínová Jana,  příchod 19.50 hod. 

 

Omluveni:   0 

 

Hosté :       dle prezenční listiny   

 

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

Starosta zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční 

většina členů zastupitelstva , tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Úvodem určil zapisovatele pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu pana 

Milana Hoška a paní Marii Čechovou. Starosta dal o návrhu hlasovat. Oba 

navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání 

p.Milana Hoška a pí.Marii Čechovou 

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

 
 

Starosta předložil zastupitelstvu návrh programu veřejného zasedání č.6/2011 a 

požádal přítomné členy o jeho doplnění.  

Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 
 

1. Zahájení 

2. Projednání nákupu pozemků od Pozemkového fondu ČR 

3. Projednání úhrady nákladů na zabezpečení školní docházky 

4. Projednání smlouvy o věcném břemenu na obecním pozemku 

5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Ivančicka 

6. Projednání rozpočtového výhledu obce 

7. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2012 

8. Projednání rozpočtového opatření   
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9. Různé informace z činnosti obecního úřadu 

- oprava obecní budovy č.p. 49 – smlouva o dílo Hošek 

- informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce 

- vodovod a kanalizace Křenová – smlouva MADREV 

- finanční prostředky obce – krácení 

- drůbežárna a vodovod – Klas Neslovice 

- upřesnění nákupu pozemků na Paloučkách – oprava zápisu 

- pečovatelská služba – smlouva s Ivančicemi 

- virtuální prohlídka obce na webových stránkách 

- info o vítání občánků 

- věcná břemena vodovod 

- schválení zastupování obce 

- smlouva o dotaci na požární jednotku 

 

10. Diskuse 

  11.Usnesení a závěr 

 

ad.2 

 starosta předložil zastupitelstvu smlouvu s Pozemkovým fondem ČR na koupi 

pozemků v obci Hlína jež se již dříve zastupitelstvo rozhodlo získat do 

vlastnictví obce. Jedná se o druhou polovinu pozemků, které obec nedávno 

koupila od společnosti MADREV a jsou to pozemky pod bývalou drůbežárnou a 

okolo ní. Zastupitelé neměli ke smlouvě připomínek a starosta navrhnul znění 

usnesení.  

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Kupní smlouvu č.1048 

V 11/23“ s Pozemkovým fondem České republiky, která řeší nákup ideální 

poloviny pozemků p.č. 126/1,127/1,127/2,128/1a129/10 v k.ú Hlína za odhadní 

cenu 16 060,-Kč. 

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

 

 

ad.3 

 

 V tomto bodě byla zastupitelstvem projednána záležitost úhrady neinvestičních 

nákladů za žáky z obce Hlína, kteří navštěvují základní školu v Ivančicích a také 

úhradu za žáky, kteří navštěvují základní a mateřskou školu v Neslovicích. 

 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních 

nákladů za žáky z obce, kteří plní základní školní docházku ZŠ TGM Ivančice 

ve výši 23 308,-Kč pro město Ivančice. 

Hlasování:          Pro návrh:  8         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 
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Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních 

nákladů a příspěvek na opravy za žáky z obce, kteří plní základní školní 

docházku a navštěvují mateřskou školu v ZŠ a MŠ Neslovice ve výši 107 273,-

Kč pro obec Neslovice 

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

 

V 19.50 hodin se dostavila na jednání místostarostka obce pí.Jana Vašulínová 

 

ad.4 

  Starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému 

břemenu, kterou má zájem s obcí uzavřít společnost E.ON Distribuce, a.s., na 

obecním pozemku p.č. 181, kde bude umístěna přípojka nízkého napětí pro 

rodinný dům p.Rostislava Šťastného. Věcné břemeno bude zřízeno za 

jednorázovou úplatu ve výši 1 000,-Kč. Přítomní zastupitelé s návrhem smlouvy 

a podmínkami souhlasili. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemenu“ se společností E.ON Distribuce, a.s. se 

sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice za jedrázovou úplatu ve výši    

1 000,-Kč 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

ad.5 

 V tomto bodě programu starosta obce seznámil zastupitele se Zprávou o 

výsledku hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroreginu Ivančicka. V této 

zprávě se hovoří o tom, že Mikroregion hospodaří bez závažných nedostatků  a 

že je vše v pořádku. Při pozdější kontrole se však zjistilo, že je podezření na 

zpronevěru finančních prostředků a celá záležitost byla předána k řešení Polici 

ČR.  V této době tedy Mikroregion řeší nedostatek financí pro svou činnost, 

probíhá důkladná kontrola účetnictví a postupné uvádění do standardu.  

Zastupitelé vzali informace na vědomí.  

 

 Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledcích 

kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky dobrovolného svazku 

obcí Mikroregion Ivančicko za rok 2010 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

 

ad.6 

Starosta seznámil přítomné členy s návrhem rozpočtového výhledu obce na roky 

2012-2014. V tomto výhledu je uvedeno jaké předpokládané příjmy bude obec 

získávat a v jaké oblasti je použije. Předpoklad pro příští léta je zabezpečení 

chodu obce a příprava na vybudování kanalizace v obci. 
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Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtový výhled obce na 

roky 2012 až 2014“ 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

ad.7 

V dalším bodě zastupitelé projednali rozpočtové provizorium na rok 2012, které 

vychází z hospodaření obce v roce 2011 a stanovuje pravidla použití finančních 

prostředků obce do doby schválení řádného rozpočtu. Provizorium je stanoveno 

na celý rok s dodatkem, že každý měsíc může být čerpána jedna 1/12 

schválených financí v jednotlivých paragrafech. 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Rozpočtové provizorium 

obce na rok 2012“ 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

ad.8 

Obecní zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č.5, 6 a 7. Jedná se přesun 

finančních prostředků mezi jednotlivými paragrafy bez navýšení celkové 

výdajové části rozpočtu. Přesné znění je přílohou zápisu. 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.5, 6 a 

7, které jsou přílohou zápisu 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

ad.9 

-Starosta informoval přítomné o probíhajících pracích při opravách obecní 

budovy č.p.49. Byla provedena izolace zdiva, výměna podlahy ve společenské 

místnosti a před dokončením jsou opravy venkovní fasády. Zbývá dokončit 

položení lina a venkovní podrovnávka. Akce má oproti plánu mírné opoždění, 

ale do konce roku by se mělo vše stihnout. Poslední opravy provádí firma 

Hospodářské a výpomocné družstvo Hlína, které předložilo nejvýhodnější 

nabídku a starosta předložil zastupitelstvu smlouvu o provedení díla. Zastupitelé 

neměli připomínek.        

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na provedení 

stavebních prací při opravě fasády obecní budovy č.p. 49 s Výpomocným a 

hospodářským družstvem Hlína, se sídlem Hlína 104, v ceně 83 193,-Kč 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

-Starosta informoval o kontrole hospodaření obce za období od ledna do října 

letošního roku, které na obecním úřadě provedli pracovníci odboru kontroly 

Jihomoravského krajského úřadu. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, 

které by měly vliv na hospodaření obce. Pracovníci upozornili na několik 

nejasností, které je třeba řešit. Jedním z nich bylo upozornění na neúplný text 

v zápisu usnesení VZ č.2/2010, kde zřejmě omylem nejsou uvedeny parcelní 
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čísla pozemků, které obecní zastupitelstvo schválilo k nákupu. Starosta navrhl 

zastupitelstvu doplnění znění tohoto zápisu a zastupitelé s tímto souhlasili.             

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu znění textu usnesení 

VZ č.2/2010 bod číslo10,omylem neuvedeny čísla pozemků, které obec 

kupovala, na znění,,výkup pozemků v ceně 30,-Kč za m2 v k.ú Hlína p.č. 440/2, 

441/3, 442/6, 441/1, 442/1, 440/1, 440/4, 441/5, 441/6, 442/2, 442/3 a 440/3 ,, 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

Dále starosta navrhl hlasování o informaci ze zprávy. 

 

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí „Zprávu o výsledku 

dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2011“  

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

-  dále zastupitelstvo projednalo stav plánované akce na prodloužení vodovodu a 

dešťové kanalizace v části obce Křenová. Společnost AQUA PROCON ve svém 

návrhu uvažuje o vypuštění dešťové vody do jímací šachty, která se vybuduje 

pod obcí a jako nejvýhodnější umístění se jeví pozemek, který vlastní společnost 

MADREV. S vlastníkem již obec vstoupila do jednání a starosta předložil 

zastupitelům návrh znění smlouvy o právu provést stavbu na pozemku firmy 

MADREV. Nebyly připomínky.              

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o právu provést 

stavbu“ se společností MADREV s.r.o., se sídlem Hlína č.p.18, která řeší 

vyústění obecní dešťové kanalizace na pozemku ve vlastnictví společnosti 

Madrev 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

 -  starosta informoval zastupitele i přítomné hosty o vývoji v daňových 

příjmech obce, kde dochází k postupnému snížení příjmu obce, které je 

způsobeno odhlášením trvalých pobytů v obci. Pokles obyvatel je téměř o 100 

občanů, což má velký vliv na příjem obce. Očekáváme pokles příjmu oproti 

plánu o 300 000 až 400 000,- Kč. 

 

  - společnost KLAS Neslovice nabídla obci Hlína možnost odkoupení budovy 

bývalé drůbežárny, která je v katastru obce postavena na obecních pozemcích a 

již není k těmto účelům využívána. Současně nabídla prodej vodárny a 

rozvodného řádu do bývalého areálu družstva. Tento vodovod přestala od 

1.listopadu provozovat. Dále zástupci společnosti upozornili na neoprávněné 

parkování aut na jejich pozemcích při pořádání společenských akcí v obci , 

zejména divadel v lesním prostředí. Zastupitelé ve všeobecné diskusi k těmto 

tématům konstatovali, že budova drůbežárny nemá přístupovou cestu a před 

rozhodnutím o návrhu se pokusí jednat s majiteli pozemků o prodeji. Také 
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konstatovali, že o vodovod zastupitelstvo zájem nemá a na situaci s parkováním 

aut při společenských akcí budou pořadatelé upozorněni.   

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vývoji 

jednání o nabídce k odkoupení budovy bývalé drůbežárny a místního vodovodu 

v obci Hlína ve vlastnictví společnosti KLAS Neslovice 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

-obec je povinna zabezpečovat sociální služby pro osoby, které jsou přestárlé, 

nemohoucí, nemocné a neschopné se sami o sebe postarat. Za tímto účelem 

starosta předložil zastupitelům smlouvu s městem Ivančice, která řeší 

zabezpečení pečovatelské služby v naší obci. Touto smlouvou se obec zavazuje 

finančně přispívat na náklady s touto službou spojené.  

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o zajištění výkonu 

pečovatelské služby Městem Ivančice pro občany Obce Hlína“ a o poskytování 

dotace Obci Hlína na zajištění výkonu pečovatelské služby 

Hlasování:          Pro návrh:  9         Proti návrhu: 0         Zdržel se:  0 

 

20.32 hod.  -  zasedání s omluvou na nástup na noční směnu do zaměstnání 

opustil zastupitel Robert Duda a jelikož byl zapisovatelem, pověřil starosta  

zapisováním ve zbývající části místostarostku pí.Vašulínovou 

  

- v dalším bodě starosta a místostarosta předvedli přítomným projekt „Virtuální 

prohlídka obce“, kterou vytvořila firma Fotolaboratoř M. Kamrly na základě 

objednávky obce a který byl zpracován pro umístění na webové stránky obce. 

V následné diskusi se zastupitelé vyjadřovali k zhlédnuté prezentaci, kdy 

převládal názor, že je to dobrá věc, avšak finančně dosti náročná ( zastupitelé 

Dostalý, Hošek M., ing. Pacholík, Hlavoňová, Vašulínová). Zbývající 

zastupitelé ( Kocáb, Hošek T., Čechová ) hovořili o tom, zda je nutné v této 

chvíli tuto prezentaci kupovat, zda by nebylo možné získat na pořízení dotaci 

nebo sponzory. Padl návrh oslovit společnost MADREV a starosta přislíbil toto 

projednat.  

Návrh hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje nákup programu virtuální 

prohlídky obce Hlína od společnosti FOTO Kamrla,se sídlem Brno Laštůvkova 

77, v ceně 70 000,-Kč bez DPH 

Hlasování:          Pro návrh:  5         Proti návrhu: 1         Zdržel se:  2 

                                                               Čechová M.              Kocáb Jaromír 

                                                                                                 Hošek Tomáš                        

 

- místostarostka obce paní Vašulínová Jana informovala přítomné o průběhu 

akce vítání občánků, které se uskutečnilo 20.listopadu 2011   

- starosta obce informoval zastupitele o jednání při vyřizování zařazení věcného 

břemene na pozemky přes, které vede vodovodní síť. Tato akce bude velmi 

náročná vzhledem k velkému počtu majitelů pozemků. 
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Ad.10  DISKUSE  

Host zasedání :  p. Vašulín Jaroslav 

- upozornil, že před domem č.p.64 je nefunkční reproduktor místního rozhlasu a 

dále, že na nově vybudované obecní komunikaci k rybníku Na Paloučkách se 

začínají objevovat díry a výmoly a bylo by třeba zajistit opravu obou záležitostí. 

V další části vystoupení představil přítomným nově vytvořenou brožurku 

s námětem pohledů na pohoří Alp z Hlíny. 

Odpověď starosta:  

- poděkoval za upozornění a přislíbil řešení obou nedostatků 

Zastupitel obce:  p. Hošek Milan 

- vznesl dotaz jak je zabezpečena zimní údržba obecních komunikací a zda se 

počítá s použitím nově zakoupeného malotraktoru. 

Odpověď starosta: 

 - zimní údržba komunikací je zabezpečena jednak potvrzenou objednávkou u 

Správy a údržby silnic Rosice a dohodami o provedení práce s občany obce. 

S použitím malotraktoru a sypacího vozu se počítá 

Host zasedání :  p. Sliacký Jozef 

- ve svém příspěvku hovořil o tom, že by bylo dobré při akci prodloužení 

dešťové kanalizaci v ulici Křenová umístit na konci asfaltové části jímací rošt na 

odvodnění, aby nedocházelo k erozi další nezpevněné části cesty  

Odpověď starosta: 

- poděkoval za připomínku a konstatoval, že připravený projekt s vybudováním 

roštu počítá 

 

 

 

 

 

Další dotazy nebo připomínky z řad přítomných nebyly a tak starosta 

s konstatováním, že byl vyčerpán plánovaný program zasedání ve 20.50 ukončil. 
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Výpis usnesení veřejného zasedání č.6/2011 zastupitelstva obce 

konaného dne 21.11.2011 

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Ověřovatele zápisu zasedání p. Milana Hoška a pí. Marii Čechovou 

       Výsledek hlasování:        Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

2. Kupní smlouvu č.1048 V 11/23 s Pozemkovým fondem České republiky, 

která řeší nákup ideální poloviny pozemků p.č. 126/1, 127/1, 127/2, 128/1 

a 129/10 v k.ú Hlína za odhadní cenu 

      Výsledek hlasování:       Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

3. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obce, kteří plní základní školní 

docházku ZŠ TGM Ivančice ve výši 28 308,- Kč pro město Ivančice 

      Výsledek hlasování:       Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

4. Úhradu neinvestičních nákladů a příspěvek na opravy za žáky z obce, 

kteří plní základní školní docházku a navštěvují mateřskou školu v ZŠ a 

MŠ Neslovice ve výši 107 273,- Kč pro obec Neslovice 

       Výsledek hlasování:      Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

5. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností 

E.ON Distribuce, a.s., se sídlem Gerstnera 2151/6, České Budějovice za 

jednorázovou úplatu ve výši 1 000,-Kč 

      Výsledek hlasování:       Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

6. Rozpočtový výhled obce na roky 2012 až 2014 

      Výsledek hlasování:        Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

7. Rozpočtové provizorium obce na rok 2012 

      Výsledek hlasování:        Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

8. Rozpočtové opatření č.5, 6 a 7, které jsou přílohou zápisu 

      Výsledek hlasování:        Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

9. Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při opravě fasády obecní 

budovy č.p. 49 s Výpomocným a hospodářským družstvem Hlína, se 

sídlem Hlína 104,  v ceně 83 193,-Kč 

       Výsledek hlasování:       Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

10. Smlouvu o právu provést stavbu se společností MADREV s.r.o., se 

sídlem Hlína č.p. 57, která řeší vyústění obecní dešťové kanalizace na 

pozemku ve vlastnictví společnosti Madrev 
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       Výsledek hlasování:       Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

11. Smlouvu o zajištění výkonu pečovatelské služby Městem Ivančice pro 

občany Obce Hlína a o poskytování dotace Obci Hlína na zajištění 

výkonu pečovatelské služby 

       Výsledek hlasování:       Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

12. Opravu znění textu usnesení VZ č. 2/2010 bod číslo 10 , omylem 

neuvedeny čísla pozemků, které obec kupovala, na znění „ výkup 

pozemků v ceně 30,-Kč za m2 v k.ú Hlína p.č. 440/2, 441/3, 442/6, 441/1, 

442/1, 440/1, 440/4, 441/5, 441/6, 442/2, 442/3 a 440/3 „ 

       Výsledek hlasování:      Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

13. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje 

na  zabezpečení  akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011  

       Výsledek hlasování:      Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

14. Pověření starosty a místostarostů obce zastupovat obec Hlína při jednání 

orgánů Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka 

      Výsledek hlasování:       Pro  …8…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

15. Nákup programu virtuální prohlídky obce Hlína od společnosti FOTO 

Kamrla, se sídlem Brno Laštůvkova 77, v ceně 70 000, Kč bez DPH 

       Výsledek hlasování:          Pro …5…        Proti:  …1…     Zdrželi se: …2… 

                                                                       Čechová M.      Kocáb J. a Hošek T.  

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 
16.      Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření s majetkem a finančními 

prostředky dobrovolného svazku obcí Mikroregion Ivančicko za rok 2010. 
    Výsledek hlasování:      Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 

17.     Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2011   
          Výsledek hlasování:    Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 
18.     Informaci o vývoji jednání o nabídce k odkoupení budovy bývalé 

drůbežárny a místního vodovodu v obci Hlína ve vlastnictví  společnosti 
KLAS Neslovice 

           Výsledek hlasování:   Pro  …9…       Proti …0…       Zdrželi se …0… 
 

 

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

 

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

 

                Marie   ČECHOVÁ                       ………………………………… 

 

 Starosta:  Miloš DOSTALÝ                          ………………………………... 
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Přílohy zápisu:   

                   -       prezenční listina zasedání  

-   rozpočtové opatření č.5, 6 a 7 / 2011     

-   rozpočtový výhled obce na roky 2012 – 2014 

- rozpočtové provizorium na rok 2012     

 

 

      

      Návrh rozpočtového provizoria na rok 2012  

 Rozpočtové příjmy   

Parag. Položk. Textové znění, komentář Finan. částka  

     

0 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 500 000  

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 700 000  

0 1211 Daň z přidané hodnoty 1 000 000  

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 2 860 000  

     

     

 Rozpočtové výdaje   

     

2212  Silnice 200 000  

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 200 000  

3314  Činnosti knihovnické 20 000  

3319  Ostatní záležitosti kultiry 40 000  



 11 

3326  Obnova hod.míst. Kultury - památky, rozhledna 200 000  

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  

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 650 000  

6409  Ostatní činnost jinak neurčená 255 000  

     

     

  Výdaje celkem 2 860 000  

 

 
 
 
 

Každý měsíc je povoleno využít 1/12 jednotlivých 
paragrafů.    

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

  Hlína dne  5.11.2011                            

 

 

 

 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE HLÍNA 
NA ROKY   2012 – 2014 

 

 

 
Hodnoty v tabulce jsou uváděny v tisících korunách. 

  

2012 

 

2013 

 

2014 

Příjmy  - z toho           2 000 2 000 2 000 

daňové 1 850 1 850 1 850 

dotace                50      50      50 

nedaňové     100        100    100 

 

Výdaje běžné - z toho 

 

2 000 

 

2 000 

 

2 000 

Silnice a pozemní komunikace     200    200    100 

Hodnoty místní kultury - rozhledna      100    100    100      
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Provoz veřejné silniční dopravy      60      60      60 

Knihovna, kultura, mládež,tělových       100    100    100 

Rozhlas,veř.osvětl.,pohřebnictví       100    100    100 

Komunální odpad, vzhled obce     200    300    300 

Požární ochrana     100    100    100 

Územní samospráva     700    700    700 

Odkanalizování obce     300    200    300 

Ostatní výdaje a nákupy     140           140    140 

Saldo příjmů a výdajů: 0 0 0 

    

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

 

Vyvěšeno:      5.11.2011  

 

Sejmuto :        21.11.2011   

 

 

 

                                                                    Starosta obce Dostalý Miloš 
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