Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04
Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání
obecního zastupitelstva na Hlíně .
Přítomni : p.Sliacky, p.Dostalý,p.Vašulín, p. Koudelný, p. Havlík,
p.Hošek,p.ing.Pacholík ,p.Duda,p.Nesvačil
Omluven:
Hosté :10
Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že je
přítomno osm z devíti členů 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. Projednání smlouvy o převedení vodovodu do hospodaření Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančicka
3. Projednání situace v odpadovém hospodářství
4. Informace o vodovodních přípojkách do domácností
5. Projednání změn rozpočtu
6. Různé informace o : - výstavba vodovodu
- výstavba rozhledny
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

2. Projednání smlouvy o převedení vodovodu do hospodaření Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančicka
Členové obecního zastupitelstva projednali obsah smlouvy se Svazkem
vodovodů a kanalizací .Obec je členem svazku a je povinna se řídit jeho
stanovami . Je nutné vložit do svazku majetek vodovodu . Svazek se
podílel na výstavbě částkou asi 3 miliony korun a bude se podílet na
hrazení částky na navrtávací pasy cca 50 000 Kč . Vodovod bude zapsán

do katastru nemovitostí až po kolaudaci . Majetek zůstává ve vlastnictví
obce , vkládá se pouze do hospodaření . Svazek bude mít právo užívat
majetek obce k účelu k jakému byl vybudován
tj. k zásobování
obyvatelstva pitnou vodou a využívat veškeré požitky z nemovitostí .
Dále bude mít právo provádět na majetku investice po projednání s obcí a
povinnost udržovat a spravovat svěřený majetek .a poskytovat obci
potřebné informace .
Členové zastupitelstva projednali obsah této smlouvy a uložili starostovi
aby zjistil dobu na kterou je smlouva . Dále konstatovali ,že smlouva je
pro obec výhodná a navrhli její schválení .
3. Projednání situace v odpadovém hospodářství
V obci byl firmou Ekokom proveden audit na hospodaření s odpady .
Byly shledány nedostatky v evidenci výkazu svozu plastů a zjištěno , že
byl neoprávněně vyplacen poplatek za odevzdané plasty . Tyto nedostatky
byly zaviněny firmou RPS a ne obcí . Byl podán návrh na ukončení
smlouvy na svoz plastů a skla s touto firmou .Podle doporučení právníků
nelze uvedené smlouvy ukončit okamžitě pro hrubé porušení smlouvy . Je
nutné počkat na výpovědní lhůtu . Obec obdržela nabídku od firmy SITA
Moravia , která je schopna zajistit svoz do týdne .
Na Hlíně byl otevřen prostor na sběr odpadů ve dvoře bývalé školy .
Sběr bude prováděn každou středu a sobotu .

4. Informace o vodovodních přípojkách do domácností
Vodovod je zkolaudovaný a čeká se na nabytí právní moci 26 –27.8.
2004 .Potom je možné začít dělat přípojky a uzavřít s vodárenskou a.s.
smlouvy o odběru vody . Cena za 1 m3 bude asi 21,60 Kč .V současné
době si mohou občané začít připravovat výkopy a vstupy do domů .
Výkopy na veřejných komunikacích až těsně před provedením přípojky .
Obec zvažuje pomoci a zajistit písek na zasypání výkopů , mechanizaci na
výkopy od firmy Outulný a hromadné zakoupení šachet s množstevní
slevou .Pan Koudelný vznesl dotaz , zda by nebylo možné ,aby
vodárenská uzavírala smlouvy s občany na obecním úřadě .Zjistí starosta .

5. Různé informace :
- výstavba rozhledny
Na sbírce je shromážděno 427 000 Kč .Platnost sbírky skončila ke konci
května a je nutné do tří měsíců začít investovat . Pan Kulaš majitel IVISU
nabídl financování rozhledny .
6. Projednání změn rozpočtu :
Starosta obce předložil zastupitelstvu tyto návrhy na změnu rozpočtu roku
2004
změna rozpočtu na výdajové části v hodnotě 7 100,- Kč , které
obec vrací do rozpočtu Jihomoravského kraje jako nevyužité při
zajišťování voleb do Evropského parlamentu
změna rozpočtu na příjmové části v hodnotě 12 000,- Kč, které
obec obdržela od Jihomoravského krajského úřadu na zabezpečení
činnosti Obecní knihovny

7. Diskuse
paní Vodáková : na obci se provádí sečení trávy , kam je možné vozit
trávu ?
odpověď : obec zajistí odklizení .
paní Šnyrchová : kam ukládat plastové lahve , když není zajištěn odvoz ?
Kdy je nejpozdější termín na vykopání vodovodních přípojek ?
odpověď : Termín není stanoven ,komunikace se budou opravovat
koncem září . Na plastz zajistí obec náhradní nádoby .
pan Kuneš : Kde sídlí Vodárenská a.s. ?
odpověď :sídlo má v Ivančicích za přejezdem u stavebnin do leva . PO –
PA 7-15 hod .
pan Prudík : Zda byl řešen problém s návazností autobusového spoje
v Neslovicích , a zda může přejít od betonové šachty k plastové ?
odpověď : Autobusy zjistí starosta .Šachtu je možné zaměnit .
pan Koudelný : Kdo bude dělat seznam zájemců o výkopové práce ?
odpověď : Zájemce bude shromažďovat obecní úřad .

SDH na Hlíně pořádá Rozmarýnové hody a žádá o prodloužení doby
nočního klidu od 21.8-24.8.2004

8. Usnesení a závěr
Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne :16.8.2004 na Hlíně

1. Obecní zastupitelstvo projednalo a souhlasí s uzavřením „Smlouvy o
vkladu majetku“, kterou obec Hlína převede vybudovaný vodovod do
hospodaření Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka se sídlem
B.M.Kuldy 20, 6664 91 Ivančice. Současně ukládá starostovi obce tuto
smlouvu se Svazkem uzavřít.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
2.

Obecní zastupitelstvo projednalo situaci, která nastala po výsledku auditu
společnosti EKOKOM a rozhodlo uložit starostovi obce provést opatření
k podání výpovědi ze Smlouvy o separaci odpadu v obci Hlína č. 38/01 a
Smlouvy o dílo č. 1049/00 se společností RPS EKOLOGIE s.r.o.
odštěpný závod Brno pro porušení povinností vyplývajících z těchto
smluv.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženými změnami rozpočtu na rok
2004 - výdajová část 7 100,- Kč - vrácení dotace na volby
- příjmová část 12 000,- Kč - zabezpečení činnosti knihovny
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
4. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost pořadatelů hodů SDH Hlína a
souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu ve dnech hodů tj. 22,23 a 24.
srpna do 03 hodin.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
3.

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno.

9. Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.50hod
ukončil.

ověřili :

Zapsal:

ing. Miroslav Pacholík

starosta :
místostarosta:

