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Veřejné zasedání   č. 8/ 2008 
 

 
        Dne 22.5.2008 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva:  8 

 

-p.Dostalý Miloš, p.ing.Pacholík Miroslav, p.Duda Robert, p.Hošek Milan, 

p.Kocáb Jaromír, pí.Vašulínová Jana, p.Matoušek Petr, p.Sliacký Jozef 

 

Hosté :        12 

 

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

Konstatoval, že je přítomno 8 členů a tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.  

Starosta určil zapisovatele Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu Petra 

Matouška a Jozefa Sliackého . Tento návrh byl jednomyslně schválen. 

Starosta předložil návrh programu zasedání a požádal přítomné členy o 

připomínky k programu nebo o jeho doplnění. Zastupitelstvo schválilo program 

zasedání v tomto znění : 

 

1.Zahájení 

2.Projednání „Závěrečného účtu obce za rok 2007“ 

3.Projednání a schválení smlouvy o dotaci na opravu sochy 

4.Projednání a rozhodnutí o dani z nemovitostí   

5.Projednání vydání dokumentu o historii a současnosti obce 

6.Rozpočtová opatření – projednání pověření     

7.Různé informace z činnosti obecního úřadu 

  -přihláška do soutěže o vesnici roku 

  -smlouva na opravu sochy 

  -smlouva na výměnu dveří-bývalá škola 

  -vodovodní přípojka – rozhledna 

  -nákup mobilního WC 

  -finanční příspěvek na pořádání divadla v přírodě 

  -smlouvy o pronájmu hrobového místa hřbitovní poplatky 

  -den otevřených dveří v budovách obce 

  -dotace z programu rozvoje venkova 

  -výstavba rozhledny p.Řezáče 

  -oprava rozhlasu a radar na měření rychlosti 

  -kontrola FÚ Brno-venkov – vodovod 

  -přeložka vodovodu u domu č.p. 91- Poul Tomáš 

8.Diskuse 

9.Usnesení a závěr 
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ad.1 

Starosta zahájil veřejnou schůzi a přivítal všechny přítomné členy. Dále 

informoval zastupitelstvo, že paní mgr. Kamila Veselá se vzdala mandátu člena 

zastupitelstva z důvodu stěhování a změny trvalého bydliště. Při této příležitosti 

jí poděkoval za práci, kterou odvedla pro naši obec zejména v oblasti propagace 

a společenského života v obci a popřál jí mnoho úspěchů v novém bydlišti.   

Paní mgr.Veselá dále pracuje na vytváření internetových stránek obce Hlína, 

které pod jejím vedením jsou velmi dobře hodnocené. Zastupitelstvo obce bude 

podle volebního zákona nadále pracovat až do příštích voleb v osmi členech.  

 

ad.2 

      Starosta Miloš Dostalý předložil závěrečný účet obce za rok 2007, zejména 

zmínil plnění příjmů a výdajů, hospodaření s majetkem obce, zprávu o výsledku 

hospodářského auditu obce a vyúčtování finančních prostředků – dotací pro 

obce a jejich využití. 

Hospodaření obce v roce 2007 – příjmová část 2 459 349,- Kč, výdajová část     

2 405 122,- Kč, nevyčerpáno 54 226,- Kč. Zůstatek na účtu obce k 31.12.2007 

činí 1 181 372,- Kč. 

Pohledávky tvoří 544 424,- Kč. 

Kontrolu hospodaření obce tzv. audit provedli z KÚ Jihomoravského kraje, 

odboru kontroly. Výsledek kontroly – v hospodaření obce byly zjištěny chyby a 

nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 

odst.3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření.  

Starosta konstatoval, že vydá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených 

ve zprávě a přijme opatření k zamezení opakování situace 

Zastupitelé neměli žádných připomínek či výhrad k závěrečnému účtu obce za 

rok 2006. 

Hlasování:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2007 a 

souhlasí s výhradami na jejich základě přijímá opatření k nápravě těchto chyb“. 

Opatření je přílohou tohoto zápisu. 

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

 

ad.3 

Starosta informoval , že oprava sochy sv.Josefa bude stát 160 000 Kč. Jedná se o 

opravu i s podstavcem. Obec požádala o dotaci z rozpočtu JMK a tato byla 

přidělena ve výši 30 000,- Kč. Starosta informoval, že přestože výše dotace není 

nijak veliká, bylo by dobré vzhledem ke stavu této památky tuto dotaci přijmout 

i za cenu vyšších finančních nákladů obce a  navrhl opravu sochy provést. Nikdo 

z přítomných zastupitelů neměl připomínek a  Obecní zastupitelstvo schválilo 

přijetí dotace z rozpočtu JMK. 
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Hlasování:    Obecní zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve 

výši 30 000,-Kč na opravu sochy sv. Josefa v obci Hlína , za podmínek návrhu 

smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK“. 

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

 

ad.4 

Starosta seznámil přítomné členy o tom, že dle zákona může každá obec stanovit 

výši daně z nemovitostí na svém katastrálním území. Obec Hlína do této doby 

byla v nejnižším pásmu výpočtu daně. Nově má každá obec možnost navýšit 

svůj rozpočet a získat finanční prostředky právě úpravou daně z nemovitostí. 

Starosta informoval, že dle jeho názoru obec v současné době není nucena tuto 

daň upravovat a navrhl ponechat tuto na základní sazbě dané zákonem. Přítomní 

členové zastupitelstva neměli k tomuto návrhu žádné připomínky ani námitky a   

obecní zastupitelstvo návrh a schválilo.  

Hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje po projednání nezvyšovat základní 

sazbu daně z nemovitostí v k. ú. Hlína. 

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

 

ad.5 

Starosta informoval, že asi před rokem jsme se začali zabývat myšlenkou o 

vytvoření filmového dokumentu o historii a současnosti naší obce. 

Zastupitelstvo na svých pracovních zasedáních projednávalo a připomínkovalo 

návrhy na obsah tohoto dokumentu. Současně s tím potom pan Rybníček po 

dohodě pořizoval záznamy z různých událostí, které v obci probíhaly. Tento 

dokument čerpal v oblasti historie především z publikací a záznamů kronikáře 

obce pana Jaroslava Vašulína. Významný podíl na vzniku tohoto díla má také 

paní Mgr. Kamila Veselá která je autorkou scénáře a doprovodného slova. 

V současné době je hotová verze na propagaci obce. Starosta dále hovořil o tom, 

že na pracovním zasedání byl vznesen požadavek na doplnění tohoto dokumentu 

ještě o některé další významné události ze současnosti jako byla stavba 

vodovodu a obecního úřadu, oprava požární nádrže apod. Dále informoval že 

cena tohoto dokumentu je 30 000Kč, které by měla obec zaplatit. Po zaplacení 

by se obec měla stát vlastníkem autorských práv. Starosta navrhl tuto částku 

zaplatit. Členové obecního zastupitelstva neměli připomínky.  

 

Hlasování : obecní zastupitelstvo schvaluje vytvoření elektronického 

dokumentu o historii a současnosti obce Hlína firmou pana Jana Rybníčka, 

Slůvky, Nádražní 92, v ceně 30 000Kč“. 

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

 

ad.6 

 Starosta informoval zastupitelstvo o nutnosti řešení situace při provádění 

rozpočtových opatření. V současné době se koná veřejné zasedání 4 krát až 5 
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krát do roka. Práce s rozpočtem je však dá se říci že měsíční, kdy probíhají 

uzávěrky a kontrola dat na krajském úřadě. Proto je nutné reagovat na tuto 

situaci pružněji, aby nedocházelo k nesrovnalostem v hospodaření obce. Starosta 

nastínil možné řešení, které spočívá v pověření starosty obce ke schválení 

rozpočtových opatření, které vypracuje účetní obce. Starosta provede před 

schválením konzultaci těchto opatření s předsedou finančního výboru a 

zastupitelstvo následně na svém veřejném zasedání projedná a schválí. 

 Přítomní zastupitelé neměli námitek ani připomínek a starosta navrhl znění 

usnesení: 

Hlasování :   obecní zastupitelstvo pověřuje starostu obce k provádění 

rozpočtových opatření a zastupitelstvo obce následně na svém zasedání projedná 

a schválí 

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

 

 

ad.7 

Přihláška do soutěže o vesnici roku 

-Starosta informoval, že na pracovním zasedání bylo na podnět paní Veselé 

rozhodnuto o přihlášení naší obce do soutěže o vesnici roku 2007. Tuto soutěž 

pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Svazem měst a obcí 

ČR.V této soutěži se hodnotí a klade důraz na rozvoj venkova a společenský 

život v obcích. Domníváme se, že naše obec v této oblasti má co nabídnou a 

proto jsme se přihlásili. Paní Veselá ve spolupráci se starostou a místostarostou 

vypracovala dle kriterií přihlášku do soutěže, která byla koncem dubna odeslána. 

Starosta dále informoval, že každou přihlášenou obec navštíví hodnotitelská 

komise v průběhu měsíce června a o termínu budeme včas informováni. 

V Jihomoravském kraji na okrese Brno-venkov se přihlásilo 7 obcí. Starosta 

navrhl schválení této přihlášky. Zastupitelé obce neměli připomínky. 

Hlasování: obecní zastupitelstvo schvaluje přihlášku do soutěže o vesnici roku 

2007“. 

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

 

Smlouva na opravu sochy sv.Josefa  

-Starosta seznámil přítomné členy se zněním smlouvy na opravu sochy sv. 

Josefa i s podstavcem. Dále starosta informoval, že do budoucna obecní 

zastupitelstvo uvažuje o opravě i druhé sochy. Navrhl, aby tato smlouva byla 

schválena.  

Hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o dílo s MgA. Bohdan 

Jeřábek, Tábor 48 D,60200 Brno na zhotovení kopie sochy sv. Josefa v obci 

Hlína v ceně 163 110,-Kč“.  

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

 

Smlouva na výměnu dveří-bývalá škola 
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-Starosta informoval o výměně vchodových dveří v bývalé škole,  které byli 

zakoupeny u firmy IVAPLAST. Proběhlo odstranění barvy u starých zárubní 

které jsou z pískovce. Zárubně budou zachovány a  budou do nich vbudovány 

nové dveře. Cena nových dveří je 32 890,-Kč. Zastupitelé obce odsouhlasili 

zaplacení těchto vchodových dveří bez připomínek.  

Hlasování: Obecní zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu se společností 

IVAPLAST s.r.o. se sídlem Oslavanská 942, Ivančice na výrobu a zabudování 

vchodových dveří do obecní budovy č.p.49 v ceně 32 892,-Kč“. 

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

 

Vodovodní přípojka-rozhledna 

-Starosta informoval o nutnosti vybudování zázemí kolem rozhledny. Obec 

požádá  o vytvoření architektonického návrhu okolí rozhledny.  

Ing.Pacholík informoval přítomné členy o nutnosti zakoupení mobilního WC k 

rozhledně, které by pomohlo vyřešit znečišťování okolí.  

Starosta dále informoval, že rozhlednu navštívilo již 20 000 lidí a každý víkend 

se návštěvnost pohybuje kolem 350 turistů a proto je nezbytné tuto situaci řešit. 

  Pan Hošek oznámil že provoz buňky na občerstvení bez WC není možný, že by 

vybudoval WC na vlastní náklady, ale požaduje vybudování vodovodní 

přípojky. 

 Starosta informoval přítomné členy o pronájmu pozemku u rozhledny, 

informoval také o celkovém financování rozhledny, kdy obec uvolní v letošním 

roce ze svého rozpočtu částku 500 000.-Kč na splátku dluhu na rozhledně. 

Starosta dále navrhnul aby obecní zastupitelstvo schválilo nákup mobilního WC 

a vybudovalo vodovodní přípojku u rozhledny. Zastupitelé obce neměli žádné 

připomínky. 

Hlasování: obecní zastupitelstvo schvaluje zakoupení mobilního WC HELP 

STANDART v ceně 21 444,-Kč“. 

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

 

Hlasování: obecní zastupitelstvo schvaluje vybudování vodovodní přípojky u 

Rozhledny V. Menšíka na Hlíně“. 

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

 

Finanční příspěvek  na pořádání divadla v přírodě 

-Starosta informoval o získání dotace od skupiny ČEZ, která podporuje 

společenské události v Mikroregionu Ivančicka,  ve výši 20 000,-Kč na 

uspořádání divadla v přírodě. Příjemcem této dotace bude obec, která převede 

tuto částku na společenskou organizaci SDH Hlína, která je pořadatelem.  Dále 

starosta hovořil o velmi prospěšné činnosti ochotnického kroužku a o jeho 

zásluhách na propagaci obce Hlína a navrhnul, aby i obec přispěla financemi na 

pořádání představení ve výši 20 000,-Kč .  
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Pan Sliacký informoval, že poskytnuté peníze by byly použity na zakoupení 

mikrofonů na divadlo. 

Zastupitelé neměli připomínek a starosta dal o tomto návrhu hlasovat. 

Hlasování: Obecní zastupitelstvo schválilo neinvestiční dotaci ve výši 20 000,-

Kč pro organizaci SDH Hlína na uspořádání divadelního představení v přírodě“. 

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

 

Smlouvy o pronájmu hrobového místa a hřbitovní poplatky  

-Starosta informoval, že v letošním roce se bude opět po 10 letech vybírat nájem 

za pronájem hrobového místa na místním hřbitově, který obec provozuje. Cena 

pronájmu hrobového místa se nemění to je za 1 hrob 400Kč a za 2 hroby 800Kč 

na dobu 10 let. S každým nájemcem bude podepsána smlouva o pronájmu 

hrobového místa. Dále podotkl , že je nutné, aby proběhlo označení hrobů 

tabulkami s čísly hrobů a dále byl umístěn na pohřebišti hřbitovní řád. 

Pan Hošek navrhnul, aby obec zaslala smlouvy v písemné podobě občanům na 

prostudování. 

 

Den otevřených  dveří v  budovách obce 

-Paní Vašulínová informovala o dni otevřených dveří v budovách o které se 

stará obec a který proběhne 1.6.2008. Bude k nahlédnutí budova obecního 

úřadu, hasičky a prostory v bývalé škole. 

Souběžně s tím bude probíhat oslava dne dětí, kterou pořádá organizace SDH 

Hlína a spolek BABINEC a bude uskutečněna výstavka výrobků, na kterých se 

děti podílely. 

 

Dotace z programu rozvoje venkova  

-Starosta informoval o plánované výstavbě autobusové čekárny v obci, na kterou 

obec obdržela dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 77 000Kč. Zatím 

jsou připraveny tři architektonické návrhy řešení autobusové zastávky a jejího 

okolí a zastupitelstvo v nejbližší době rozhodne, aby bylo možné co nejdříve 

zadat vypracování projektu a získání stavebního povolení.  

Dále starosta informoval, že byla obci zamítnuta žádost o dotaci na projekt 

odkanalizování obce, kterou obec podala na JMK. Odůvodnění – příliš mnoho 

zájemců a málo finančních prostředků. 

 

Výstavba rozhledny pana Řezáče 

-Starosta informoval přítomné občany o žádosti k vyjádření a posouzení změny 

a zásahu do krajinného prvku od pana Stanislava Řezáče. Jedná se o to, že pan 

Řezáč má v úmyslu postavit na svém pozemku kopii rozhledny, která tu dříve 

stávala. Odbor životního prostředí MěÚ Ivančice tedy požádal o vyjádření obce. 

Zastupitelstvo na svých pracovních zasedáních tuto záležitost řešilo a dospělo 

k závěru, že není kompetentní v této věci rozhodnout a požádalo o odborné 

posouzení autory Územního plánu obce Hlína. Ing.arch.Kaštánková zpracovala 
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posouzení, ve kterém nedoporučuje souhlasit s takovým výrazným zásahem do 

krajinného prvku. Zastupitelstvo obce proto na základě tohoto posouzení ve 

svém vyjádření tuto tento zásah do krajinného prvku, který by výstavba 

rozhledny způsobila nedoporučilo. 

 

Oprava rozhlasu a radar na měření rychlosti  

-Starosta informoval, že zastupitelstvo plánuje v následujícím období provést 

generální opravu místního rozhlasu, který již dosluhuje. Z tohoto důvodu byly 

osloveny tři společnosti, které se touto činností zabývají o nabídku na řešení a 

cenovou kalkulaci. Obecní úřad obdržel tři nabídky, které se pohybují ve výši od 

130 do 300 000 Kč. Obecní zastupitelstvo je posoudí a bude řešit.  

Pan ing.Pacholík informoval o zvýšeném provozu aut přes obec, upozorňuje na 

zvážení obecního zastupitelstva o zakoupení radaru na měření rychlosti. 

Od členů zastupitelstva nebyly připomínky a starosta navrhl hlasování. 

 Hlasování: obecní zastupitelstvo schvaluje nákup radaru na měření rychlosti“. 

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

 

Kontrola FÚ Brno-venkov-vodovod  

- Starosta informoval zastupitelstvo, že příští týden bude pracovníky Finančního 

úřadu Brno-venkov provedena hloubková kontrola čerpání dotace na výstavbu 

vodovodu v obci, která se uskutečnila v letech 2004 a 2005.  

 

Přeložka vodou u domu čp. 91-Poul Tomáš  

-Starosta informoval o nutnosti vybudování přeložky vodovodního řádu kolem 

domu č.p. 91. Majitel domu má zájem vybudovat na svém pozemku jímku na 

odpad a při přípravě této akce zjistil, že mu v tom brání vodovodní potrubí, které 

je umístěno jinde než bylo uváděno v projektové dokumentaci. Tato záležitost 

bude projednána s společností, která tuto stavbu prováděla. Přeložku vodovodu 

provede na náklady obce Hlína VAS Brno – středisko Ivančice. Předpokládané 

náklady jsou odhadovány kolem 20 000,- Kč.  

 

7. Diskuse: 

 

Paní Vodáková  

Dotaz : chtěla bych být u projednání umístění a vybudování autobusové 

zastávky. Je to možné? 

Starosta 

Odpověď:  ano je to možné, o termínu schůzky Vás budeme informovat 

Pan Dostalý Martin 

Připomínka: dal ke zvážení umístit ceduli na začátku obce upozorňující na 

měření rychlosti v obci, pokud bude radar zabudován 

Pan ing. Pacholík 
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Odpověď: souhlasím, zjistíme za jakých podmínek se dá toto upozornění 

instalovat 

Pan Vodák 

Upozornění a návrh: upozorňuji na začínající skládku  za OÚ na konci 

sportovního hřiště a dále řekl že by bylo dobré umístit lavičku na hřiště a 

odpadkový koš  

Starosta 

Odpověď:  děkuji za upozornění a skládku uklidíme, odpadkové koše jsou již 

zakoupeny a následujících dnech proběhne instalace, lavičky zvážíme možnosti 

Pan Havlík 

Návrh:   bylo by dobré koupit nádoby na posypový materiál a koupit maketu 

kamery na měření rychlosti v obci  

Starosta 

Odpověď:  probereme na příštím pracovním zasedání zastupitelstva 

Pan Sliacký 

Dotaz :   u hospody není zatím namontována informační tabule o obci. Bude se 

dít něco v této záležitosti? 

Starosta 

Odpověď:  orientační tabule nechal na své náklady vyrobit Mikroregion 

Ivančicka, kterého je obec členem. Je to záležitost, kterou obec neovlivní. Na 

příštím zasedání Mikroregionu budu požadovat vysvětlení. 

Pan Vašulín 

 Upozornění a návrh: upozornil na to , že u Kratochvílových stojí sloup, na 

kterém není nic namontováno, a navrhl tento sloup odstranit  

Starosta 

Odpověď:  probereme na příštím pracovním zasedání zastupitelstva možná 

řešení 

Pan Hošek 

 Upozornění a návrh: upozornil na velké množství drátů společnosti, která 

provozuje telefonní vedení v obci , bylo by dobré dát je do jednoho svazku nebo 

přebytečné odstranit 

Starosta 

Odpověď:  budeme kontaktovat majitele sítě a požadovat řešení této situace 

Paní Vašulínová  

Připomínka: -připomněla, že dosud nebyla provedena oprava poškozených křížů 

kolem obce  

Starosta 

Odpověď:  v této záležitosti máme dluh, pokusíme se řešit co nejdříve 

Paní Havlíková 

 Dotaz : zajímala se proč se neuskutečnila soutěž o velikonoční výzdobu domů 

na internetových stránkách obce, která byla vyhlášena.  

Starosta  
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Odpověď:   soutěž byla zrušena z důvodu stížností a připomínek občanů, kteří 

tuto soutěž  pojali jako zásah do svého soukromí a nepřáli si, aby jejich ozdoby 

byly hodnoceny. Snad jsme měli lépe stanovit podmínky účasti v této soutěži tak 

aby účastníci přihlášením do hry zároveň souhlasili se zveřejněním a 

hodnocením. Závěrem se omlouvám za to, že jsem na stránkách neuvedl a 

nevysvětlil proč byla soutěž zrušena 

Pan Hošek 

Návrh:   navrhl posílat smlouvy o pronájmu hrobového místa lidem poštou 

Starosta 

Odpověď:  rozumné řešení, domnívám se, že je to možné a uskutečnitelné  

Pan Duda 

Návrh:   navrhl posílat lidem poštovní složenky na zaplacení poplatku za svoz 

komunálního odpadu  

Starosta 

Odpověď:  dosavadní praxe je taková, že poplatníci dochází v úředních hodinách 

uhradit tento poplatek na obecní úřad . Poplatek s tímto systémem zaplatí téměř 

95% poplatníků.  Vyhláška zastupitelstva nestanoví formu úhrady a navíc tato 

služba by podražila tento poplatek jak obecnímu úřadu tak občanovi. Domnívám 

se tedy, že složenky není nutné zasílat 

 

 

 

Závěrem starosta ukončil diskusi a poděkoval všem přítomným za účast na 

veřejném zasedání. 

 

 

8. Usnesení a závěr 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína 

 

Obecní zastupitelstvo  schvaluje: 

 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2007 

s výhradami dle zprávy o přezkoumání hospodaření obce “. 

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

 

2. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření a 

zastupitelstvo obce následně na svém zasedání tyto projedná a schválí 

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

 

3. Přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 30 000,- Kč na opravu sochy 

sv.Josefa v obci Hlína, za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu JMK   
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        Pro návrh:    8                    Proti návrhu:      0                     Zdržel se:   0 

 

4. Po projednání nezvyšovat základní sazbu daně z nemovitostí v k.ú. Hlína 

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

 

5. Vytvoření elektronického dokumentu o historii a současnosti obce Hlína 

firmou pana Jana Rybníčka, Silůvky, Nádražní 92, v ceně 30 000,- Kč 

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

6. Přihlášku do soutěže o vesnici roku 2007 

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

 

7. Smlouvu o dílo s MgA. Bohdan Jeřábek,  Tábor 48 D, 602 00 Brno na 

zhotovení kopie sochy sv. Josefa v obci Hlína v ceně 163 110,- Kč 

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

 

8. Nákup mobilního WC HELP STANDART v ceně 21 444,- Kč 

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

 

9. Vybudování vodovodní přípojky u Rozhledny V.Menšíka na Hlíně 

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

 

10. Neinvestiční dotaci ve výši 20 000,- Kč pro organizaci SDH Hlína na 

uspořádání divadelního představení v přírodě 

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

 

11. Smlouvu se společností IVAPLAST s.r.o. se sídlem Oslavanská 942, 

Ivančice na výrobu a zabudování vchodových dveří do obecní budovy 

č.p. 49 v ceně  32 892,- Kč 

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

 

12. Nákup zařízení na měření rychlosti vozidel v obci v ceně 47 257,- Kč od 

společnosti GemosCZspol. S.r.o 

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

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2008 v 21:30hodin.  

 

      Zapsal :   Robert DUDA                       ………………………………..    
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     Ověřili:   Jozef  SLIACKY                   ………………………………..  

 

                    Petr  MATOUŠEK                ………………………………… 

     

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

 

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

 

 

Příloha zápisu : -  prezenční listina zasedání 

                              - opatření k nápravě chyb a nedostatků     

 

 

 

 

 


