
Zápis č.1 / 03 

 

 

 

Dne 18.2.2003 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního 

zastupitelstva na Hlíně . 

Přítomni : p.Sliacky, p.Dostalý,p.Vašulín, p. Koudelný, p. Havlík, p. Nesvačil p.Hošek,              

p.ing.Pacholík . 

Omluven: p. Duda 

Hosté  16 

 

Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že je přítomno 8 

členů zastupitelstva a je tudíž usnášeni schopné.Jako zapisovatel byl navržen pan ing. 

Pacholík a ověřovateli zápisu pan Havlík a pan Nesvačil .Oba tyto návrhy byly jednomyslně 

schváleny.Pan Dostalý přečetl návrh programu zasedání a požádal přítomné o jeho případné 

doplnění. Zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění: 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o hospodaření za rok 2002 

3) Návrh a projednání rozpočtu na rok 2003 

4) Různé 

5) Diskuse 

6) Schválení usnesení 

7) Závěr 

 

 

2)   Zpráva o hospodaření za rok 2002 

 

Pan Hošek přečetl zprávu o hospodaření za rok 2002. Členové zastupitelstva    byli       

požádáni  o doplnění nebo o popřípadě připomínky k zprávě o hospodaření. Nikdo neměl     

k přečtené zprávě  připomínky a proto po hlasování byla jednomyslně schválena . 

 

 

 

3)    Návrh a projednání rozpočtu na rok 2003 

 

Starosta pan Dostalý přednesl návrh  rozpočtu na rok 2003 .   Rozpočet byl detailně projednán 

členy zastupitelstva na minulém pracovním zasedání . Po diskusi zastupitelstvo souhlasilo se 

schválení dle přiloženého rozpisu. 

Hlasováním byl návrh   rozpočtu na rok 2003 jednomyslně schválen. 

 

 

4)  Různé  

 

Pan starosta Dostalý přečetl usnesení z minulého veřejného zasedání a provedl kontrolu          

plnění jednotlivých bodů:   

- Smlouva s firmou provádějící svoz komunálního odpadu byla podepsána . 

- Stížnost na chování občanů byla projednána s dotyčnými osobami a ty slíbily nápravu 

V místním rozhlase proběhla relace o bezpečnostní situaci v obci . 



- Vodovod : jsou informace z ministerstva zemědělství o vykrytí dotace v letošním roce 

.AP Investing a Vodovody a kanalizace zahrnuly částku na výstavbu vodovodu na 

hlínu do letošního rozpočtu .Rozpočet svazku bude schválen do konce února.Dotace 

od státu budou ve výši 55 % ceny akce. 

- Rozhledna : momentálně ustrnula na mrtvém bodě .Město Ivančice uvolnilo dřevo 

v hodnotě 50 000 Kč. Rada města schválila pokud bude vybráno 80 % částky zbytek 

Ivančice doplatí . 

- V obci je evidováno 17 nezaměstnaných . Je možné je zaměstnat na obci .Stát přispívá 

na mzdu 4000 Kč.Je nutné zjistit možnost zda by byl někdo vhodný na tyto práce 

- Obec nemá přestupkovou komisi. Přestupky bude za nás řešit město Ivančice 

jmenovitě pan Kozák.Byla odsouhlasena smlouva na tuto činnost. V současné době 

probíhá zbavení trvalého pobytu v obci . Cena za vyřízení jednoho přestupku je 2 500 

Kč plus výlohy s tím spojené. 

- Ředitelka školy v Neslovicích požádala obec o příspěvek do tomboly na maškarní ples 

a zábavné odpoledne pro děti. Obecní zastupitelstvo po projednání schválilo příspěvek 

ve výši 1200 Kč . 

- Město Ivančice připravuje smlouvu o nákladech na žáky, kteří mají trvalý pobyt v naší 

obci a navštěvují ZŠ v Ivančicích a kterou je obec ze zákona povinna uhradit. 

Předpokládaná částka pro letošní rok je 12 500,- Kč.   

 

5) Diskuse 

 

 

Pan Čech vznesl dotaz zda by nemohl svaz turistů požádat o dotaci.  

Odpověděl pan  Dostalý :Mohl ,ale musel by přepracovat všechny zakládající dokumenty                         

sdružení a výsledek žádosti je nejistý . 

Pan Kocáb : Proč se v rozpočtu objevily poplatky  za psy ve stejné výši jako  v loňském roce , 

když se nenaplnily   .     

Odpověděl : pan Dostalý       je      nutné důrazněji vyžadovat placení poplatků občany.  

Pan Hošek : plánuje se odklon dopravy  z Ivančic do Moravských Bránic přes Hlínu . Po dobu   

uzavírky požádáme o snížení rychlosti  v obci na 40 km/ hod.  

Pan Koudelný : když se vybuduje vodovod v obci a všichni občané se nepřipojí  akce bude 

ztrátová . 

 Odp. pan Dostalý : v minulých letech se řešily různé varianty a zvítězila nezávadná pitná 

voda z vodovodu.Tuto akci nebudeme již přehodnocovat 

 

6)   Schválení usnesení a závěr 

 

 

Pan Hošek přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína 

konaného dne  18. 2.  2003 

  

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

     

  1.    Zprávu o hospodaření obce v roce 2002 dle přiloženého tiskopisu. 

 

 

2. Navržený rozpočet obce na rok 2003 . 

 



 3.   Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o připravované smlouvě mezi městem 

Ivančice a obcí Hlína o nákladech na zabezpečení školní docházky dětí z naší obce a souhlasí 

s předpokládanou změnou rozpočtu ve výši 12 500,-Kč na uhrazení těchto nákladů městu 

Ivančice na základě uzavřené smlouvy. Současně ukládá starostovi obce tuto smlouvu uzavřít. 

 

 

 

Usnesení obecního zastupitelstva z veřejného zasedání konaného dne 11.12.2002 bylo 

hlasováním jednomyslně schváleno. 

 

 

Starosta pan Dostalý poděkoval přítomným za účast a zasedání v 20.00 hod ukončil. 

 

 

Ověřili:                                                                                  Zapsal 20.2.2003 

                                                                                              Ing.Miroslav Pacholík 

 

 

 

Starosta : 

 

Místostarosta: 

                                                                  

 

 


