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Veřejné zasedání   č. 9/ 2008 
 

 

 
        Dne 20.8.2008 se v 19.30 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:  5 

 

 

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

starosta. Informoval, že je přítomno všech 8 členů obecního zastupitelstva a 

tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Starosta určil zapisovatele p.Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu paní 

Janu Vašulínovou a p.Jozefa Sliackého. Oba tyto návrhy byly jednomyslně 

schváleny. 

Starosta přečetl návrh programu veřejného zasedání a požádal přítomné členy 

obec. zastupitelstva o jeho doplnění a schválení. 

 

Obecní zastupitelstvo schválilo program veřejného zasedání v tomto znění: 

1.Zahájení 

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

3.Projednání smlouvy o nájmu hrobového místa 

4.Projednání záměru úpravy prostranství v okolí rozhledny 

5.Projednání rozpočtových opatření a seznámení s hospodařením obce 

6.Různé informace z činnosti obecního úřadu 

  -vyhodnocení účasti v soutěži o vesnici roku 

  -informace z činnosti Mikroregionu Ivančicka 

  -autobusová čekárna a okolí 

7.Diskuse 

8.Usnesení a závěr 

 

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

 

 

ad.2 

Starosta informoval, že Obec Neslovice zaslala informační dopis o vývoji 

financování údržby, oprav a modernizace školních budov. V tomto dopise uvádí 
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jak velké náklady obec Neslovice již za uplynulá léta vynaložila. Současně se 

obrací s žádostí na okolní obce o spolupodílení se na těchto nákladech. 

V letošním roce se tyto náklady rozpočítaly na jednoho žáka a obec Hlína dle 

počtu žáků má zaplatit celkem 106 776,-Kč. Toto jsou náklady nad rámec 

uzavřené dohody mezi oběmi obcemi. Náklady na zabezpečení školní docházky 

žáků z naší obce jsou ve výši 65 224,- Kč. Obecní zastupitelstvo je rozladěno 

postupem OÚ Neslovice. Postrádá dohodu o vložených nákladech. Dále starosta 

uvedl, že je nutné vyvolat jednání, které by nás informovalo o připravovaných 

investičních akcích, které obec Neslovice plánuje udělat na školních budovách. 

Představa obecního zastupitelstva je, že v prvé řadě je třeba jednat a potom 

teprve posílat peněžní fakturu. Starosta podotkl, že obecní zastupitelstvo se 

nebrání nějaké finanční výpomoci na opravu školních budov, ale pouze po 

vzájemném dostatečně včasném projednání..  

S tímto postupem souhlasili všichni přítomní členové obecního zastupitelstva. 

 

Starosta navrhl znění usnesení k tomuto bodu jednání: 

„Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi obce projednat se 

zástupci obce Neslovice systém přispívání ostatních obcí na údržbu, opravy a 

modernizaci školních budov.“ 

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

 

 

ad.3 

Starosta informoval, že v letošním roce dochází k prodloužení nájmů hrobových 

míst na místním hřbitově, kterého je obec provozovatelem. Při této příležitosti 

bude z každým nájemce podepsaná smlouva o nájmu hrobového místa. Znění 

smlouvy vychází z platných zákonů a z řádu pohřebiště, který obec Hlína vydala 

v roce 2005.  Na hřbitově dojde k označení hrobových míst čísly, bude 

vytvořena nástěnka na které bude řád pohřebiště vyvěšen. 

Dále seznámil přítomné členy se zněním smlouvy o nájmu z hrobového místa. 

Cena nájmu je 20Kč za metr čtvereční a rok. Platba bude na 10 let do předu. 

Smlouva řeší povinnosti nájemců k hrobovému místu. Smlouvu dostane každý 

nájemce k podepsání. Smlouvy budou rozeslány se složenkami nájemcům hrobů 

ve dvou výtiscích poštou.  Složenky lidé zaplatí na OÚ, kam také odevzdají 

jednu podepsanou smlouvu. 

 Označení hrobů, které již proběhlo provedl p. Sliacký s p.Matouškem. 

Jelikož nikdo z přítomných zastupitelů neměl námitky ani připomínky starosta 

navrhl znění usnesení: 

 

„Obecní zastupitelstvo schvaluje po projednání text smlouvy o nájmu hrobového 

místa.“ 

Hlasování :    Pro návrh:  8          Proti návrhu:  0          Zdržel se:  0 
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ad.4 

Místostarosta obce ing.Pacholík informoval o situaci, která nastala v okolí 

rozhledny. Vzhledem k tomu, že se nám nedaří splnit podmínky na to, abychom 

mohli zabezpečovat občerstvení pro návštěvníky ( hygienické předpisy ) 

rozhodlo se zastupitelstvo na pracovním zasedání řešit tuto situaci zadáním 

požadavku na vypracování studie, která by koncepčně řešila úpravu prostranství 

v okolí rozhledny jako víceúčelové místo odpočinku. O vypracování studie byl 

požádán architekt Čuhel, autor projektu rozhledny. Dle prvních návrhů, které 

byly na pracovním zasedání posouzeny dojde k vybudování krytého přístřešku 

s prodejním stánkem, který by mohl v budoucnu sloužit také jako podium pro 

účinkující při pořádání různých doprovodných akcí, úpravu parkoviště a 

výstavba veřejného WC s tekoucí vodou. Přístřešek by měl být dlouhý 12x4 

metry , na který bude navazovat buňka s občerstvením. WC bude umístěno 

v zadním levém rohu. Celý areál bude ohraničen a předpokládá se také 

vybudování zábavných staveb pro děti. 

V letošním roce by mělo dojít ke zpevnění parkovací plochy.  

Při té příležitosti starosta informoval o možnosti získání dotace na tuto akci 

z fondů  Evropské unie pro cestovní ruch a turistiku. V následujícím období se 

proto obrátíme na některou z agentur, která tyto žádosti o dotace vypracovává. 

Starosta poděkoval ing. Pacholíkovi za přednesení tématu a navrhl text usnesení 

k tomuto bodu: 

„Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr úpravy okolí rozhledny dle návrhu pana 

arch.ing.Čuhela.“ 

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

 

ad.5 

Starosta seznámil s hospodařením OÚ. 

Hospodaření obce dle výkazu za prvních sedm měsíců vykazuje normální 

bezproblémových chod . V oblasti příjmů jsou všechny plánované položky 

průběžně plněny. Jako příklad uvádím daňové příjmy – plán 2 671 000.- Kč, 

zatím plněno 1 662 000,- Kč, poplatek za svoz komunálního odpadu plán 130 

000,- Kč – zatím 107 000,- Kč, příjmy rozhledna 150 000,- Kč – zatím 75 000, 

Kč. 

V oblasti výdajů jsou plněny všechny položky týkající se oblasti chodu obce a 

činnosti místní správy. Co se týče investičních akcí je předpoklad jejích realizaci 

v podzimních měsících a finanční prostředky jsou pro ně připraveny.  

Obec v této chvíli k dispozici zhruba 2 miliony korun. 

Po této informaci navrhl starosta znění usnesení: 

 „Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu hospodaření obce za 

uplynulé období.“ 

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

 

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením. 
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 Rozpočtové opatření souvisí z nákupem dalšího vybavení na dětské hřiště, zde 

je nutné paragraf 3421 – využití volného času dětí a mládeže – navýšit o 20 

000,- Kč. Dále je nutné navýšit paragraf 3723 – svoz komunálního odpadu – o 

20 000,- Kč, jedná se o sběr plastů. Jako třetí je třeba navýšit paragraf 5512 – 

požární ochrana – o 10 000,- Kč na nákup drob. hmotného majetku.  

 Na všechna tato navýšení použít zůstatek hospodaření z roku 2007. 

Starosta navrhl znění usnesení: 

„Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření dle přiloženého návrhu.“ 

 

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

 

 

 

ad.6 

Vyhodnocení účasti v soutěži „O vesnici roku“ 

-ing.Pacholík informoval, o poměrně zdařilé a úspěšné účasti naší obce v letošní 

soutěži o vesnici roku 2008 v Jihomoravském kole. Naše obec se prezentovala 

především bohatým společenským životem. Velký zájem a obdiv vzbudily 

v hodnotitelské komisi, která naši obec navštívila v červnu, především rozhledna 

a činnost kolem ní a ochotnické divadlo v přírodě. V celkovém hodnocení jsme 

potom obdrželi „Čestné uznání za ojedinělé ochotnické divadlo v přírodě“, které 

starosta a místostarosta převzali na vyhodnocení celé soutěže v obci Vísky na 

Blanensku, která se stala vítězem. Domnívám se, že účast  na této akce velmi 

přispěla k propagaci obce a občanů Hlíny, za což Vám všem, kteří jste se 

podíleli patří poděkování. 

Dále budou vyrobeny reklamní panely všech zúčastněných obcí ze kterých bude 

vytvořena putovní výstavka. 

 

-Starosta informoval o činnosti Mikroregionu Ivančicka. Obec dostala dotaci 

20 000Kč na divadlo od skupiny ČEZ. Dále budou dodány turistické informační 

tabule pro obce mikroregionu. Budou také vytištěny mapy mikroregionu, dále 

budou vydány kalendáře na rok 2009. Probíhá příprava na veletrh Regiontour 

2009. Také je v prodeji cykloprůvodce „Okolo Brna na kole i pěšky“,cena je 

110Kč za kus.Je to těžko prodejné,došlo k dohodě na snížení ceny na 50Kč. 

Starosta informoval, že předsednictvo Mikroregionu Ivančicka na svém zasedání 

probíralo finanční situaci související s účastí na REGIONTOUR a rozhodlo 

předložit zastupitelstvům obcí návrh na zvýšení členského příspěvku o 5,- Kč na 

občana na pokrytí nákladů spojených s účastí na veletrhu. 

Obecní zastupitelé neměli připomínek a starosta navrhl znění usnesení: 

„Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení členského příspěvku Mikroregionu 

Ivančicka o 5,- Kč na občana na zajištění účasti na Regiontour 2009. 

Hlasování :    Pro návrh:  8          Proti návrhu:  0          Zdržel se:  0 
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Dále starosta informoval o plánované výstavbě nové autobusové čekárny a 

jejího okolí. Změna umístění čekárny je těžko řešitelná. Takže dojde k realizaci 

úprav prostranství okolí čekárny. Jelikož OÚ dostal dotaci na tuto akci,tak bude 

muset požádat o změnu účelu dotace. V horším případě by obec o tuto dotaci 

přišla. Jedná se o 77 000Kč. 

Obecní zastupitelstvo schvaluje žádost o změnu účelu čerpání dotace 

z programu rozvoje venkova. 

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

 

 

Starosta seznámil přítomné členy zastupitelstva s žádostí SDH Hlína o 

prodloužení nočního klidu z důvodu pořádání Tradičních rozmarýnových hodů 

na návsi. 

Zastupitelé neměli připomínek a starosta navrhl znění usnesení: 

„Obecní zastupitelstvo schvaluje prodloužení hodiny nočního klidu ve dnech 

konání Tradičních rozmarýnových hodů,to je 24,25a26 srpna 2008 na 02.00 

hod.“ 

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

 

7.  Diskuse 

 

Dotaz:   p.Vašulín Jaroslav 

- zda je možné umístit tabulku se zákazem vodění psů na hřbitov 

- domnívá se, že parkoviště u rozhledny je možné udělat laciněji a že je zbytečné 

   tam dávat asfaltovou plochu 

Odpověď:   starosta 

 Zákaz vodění psů na hřbitov je řešen v Řádu pohřebiště, který je vydán a 

cedulku s označením zákazu je možné umístit. Záležitost parkoviště kolem 

rozhledny bude řešena architektonickým návrhem p.Čuhela. 

  

 

Dotaz:    p.Vašulín Ladislav 

- podotkl, že by OÚ měl více investovat do obce, tím myslel opravy chodníků a 

vzhled obce 

- upozornil na velké množství žel. šrotu ve sběrném dvoře,který by se měl 

odvézt 

Odpověď:   starosta 

 

- zastupitelstvo na svých pracovních jednáních tuto otázku řeší a v současné 

době je připravena rekonstrukce vozovky v Křenové a rekonstrukce chodníku 

kolem školy až k hospodě, dále výstavba autobusové čekárny a úpravy okolo ní. 

V příštím roce potom komunikace na Paloučky a další chodníky. Otázka 

železného šrotu bude objednán odvoz svozovou firmou. 
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 Dotaz:   pí.Bumbálková Věra 

- dotaz, jestli se bude opravovat obecní zeď, s kterou sousedí 
 

Odpověď:   starosta 

Obec má v plánu řešit stav oplocení v zahradě bývalé školy a v současné době 

hledáme firmu, která by byla ochotna výstavbu nového plotu realizovat. 

 

Příspěvek do diskuse:   p.Sliacký Jozef 

- podává návrh na pokus vykoupit pozemky za OÚ na další využití pro obec 

- podporuje opravit chodník kolem bývalé školy 

 

Příspěvek do diskuse:    p.Hošek Milan 

- s opravou obecní zdi se počítá, je třeba dořešit firmu která tuto zeď opraví 

- navrhuje uvažovat o pálení spalitelného odpadu, ulehčilo by se tím 

kontejnerům 

 

Příspěvek do diskuse:    ing.Pacholík 

- upozornil, že pálení nese velká rizika a myslí si ,že úspora peněz po spočítání 

nákladů nebude zase tak veliká 

 

8. Usnesení a závěr 

 

Po skončení diskuse starosta konstatoval, že o usnesení se hlasovalo již po 

jednotlivých bodech a tím byl vyčerpán program zasedání. Poděkoval všem 

přítomným za účast a zasedání ukončil. 

 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. po projednání text smlouvy o nájmu hrobového místa 

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

 

2. záměr úpravy prostranství okolí rozhledny dle návrhu arch.ing. ČUHELA 

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

 

3. žádost o změnu účelu čerpání dotace z programu rozvoje venkova 

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

 



 7 

4. rozpočtová opatření dle přiloženého návrhu 

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

 

5. prodloužení hodiny nočního klidu ve dnech konání Tradičních 

rozmarýnových hodů, to je 24, 25 a 26 srpna 2008 na 02.00 hod. 

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

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

 

6. zprávu o stavu hospodaření obce za  uplynulé období 

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

 

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 

7. starostovi a místostarostovi obce projednat se zástupci obce Neslovice 

systém přispívání ostatních obcí na opravy a modernizaci školních budov 

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

 

 

 

 

 

Ukončení veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 20.8.2008 v 21:10hodin.  

 

 

 

 

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

 

 Ověřili:   Jozef  SLIACKY                         ………………………………..  

   

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

     

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

 

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

 

 

Příloha zápisu : -  prezenční listina zasedání 

                          -  rozpočtová opatření č. 2 


