
Zápis č. 2 / 03 

 

 

Dne 14.5.2003 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 ,p.Duda 

 

Hosté  16 

 

Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že jsou  přítomni 

všichni členové zastupitelstva a je tudíž usnášeníschopné.Jako zapisovatel byl navržen pan 

ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Havlík a pan Koudelný .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 akce „ Vodovod Hlína“ 

- seznámení se soutěží o veřejnou zakázku 

- schválení vítěze soutěže 

- seznámení a schválení smlouvy se spol. AP INVESTING 

- schválení smlouvy s Pozemkovým fondem ČR 

               3.  Projednání stavu LSPP 

               4.  Seznámení a schválení „Knihovního řádu“ 

5.  Seznámení a schválení „Řádu pohřebiště“ 

6.  Různé 

   7.  Diskuse 

8.  Schválení usnesení a závěr 

 

 

 
2)  Projednání akce –vodovod Hlína 

  

     Koncem února přišlo z ministerstva zemědělství potvrzení o přidělení dotace na výstavbu 

vodovodu.Převážná část podmínek je již splněna .Zbývá vodoprávní řízení ,které proběhne 

20.5.2003.Firma AP Investing vypsala výběrové řízení a postarala se o jeho správné 

zveřejnění.Byly stanoveny podmínky pro veřejnou zakázku.Do 5.5.2003 se přihlásilo  6 

firem.Otevírání obálek s nabídkami se ůčastnil starosta pan Dostalý ,paní Ing. Maderášová a 

pan Ing. Jelínek z AP Investingu.Firma Ap Investing vypracovala posudek na zhodnocení 

jednotlivých nabídek.V pondělí 12.5.2003se konalo vlastní výběrové řízení. Komise byla ve 

složení : pan Dostalý,Ing. Sládková, pan Hošek, pan Vašulín a Ing. Pacholík .Byly hodnoceny 

4 kriteria každé kriterium mělo svůj vlastní koeficient. Ve výběrovém řízení na výstavbu 

vodovodu zvítězila nabídka firmy Outulný se 144,2 body.Komise sepsala o výsledku 

protokol.  Starosta pan Dostalý vyzval přítomné členy zastupitelstva ,aby se vyjádřili 

k výběrovému řízení . Pan Hošek a pan Dostalý zdůvodnili proč si myslí ,že nabídka firmy 

Outulný je pro obec nejvýhodnější. Poté vyzval přítomné členy k hlasování o souladu 

s rozhodnutím výběrové komise. Firma Stav Outulný byla  jednomyslně schválena jako výtěz 

výběrového řízení . 



     Až doposud nebyla s firmou AP Investing uzavřena žádná smlouva .Pan Dostalý přečetl 

přítomným co je předmětem této smlouvy  .Hlasováním byla tato smlouva jednomyslně 

schválena. 

 

 

 

      Bude nutné uzavřít smlouvu s pozemkovým fondem na nájem za pozemek po dobu 

výstavby. Cena za věcné břemeno je 2,- Kč/m
2
.Členové zastupitelstva souhlasí s uzavřením 

smlouvy s pozemkovým fondem. 

Předpokládaná doba výstavby vodovodu je asi 18 měsíců. 

 

 

3)  Projednání stavu LSPP 

 

     Na zabezpečení činnosti Lékařské služby první pomoci v Ivančicích je nutné se podílet 

na úhradě nákladů. Obec uvolnila na tento účel částku  20 000Kč.Obce Zbýšov, Oslavany a 

další také přislíbily peníze na činnost LSPP.Je nutné tuto částku schválit v zastupitelstvu. 

Hlasováním byl tento návrh jednomyslně schválen.  

 

 

4)  Seznámení a schválení „Řádu pohřebiště“ 

 

Pan Vašulín přečetl zastupitelům návrh řádu veřejného pohřebiště v obci vypracovaném podle 

zákona 256/2002 o pohřebnictví.Vlastníkem pozemku je římskokatolická církev.Řád musí 

schválit Krajský úřad a hygienik .Řád byl hlasování jednomyslně schválen. 

 

5)  Seznámení a schválení „Knihovního řádu“ 

 

Pan Dostalý přečetl knihovní a výpůjční řád v obecní knihovně. Tento řád upravuje 

provozování  a činnost místní knihovny . Řád byl hlasování jednomyslně schválen. 

 

6)  Různé 

 

- Dne 12.5.2003 proběhlo územní řízení na stavbu rozhledny. Na kontě 

rozhledny je 372 000 Kč. 

- Svoz nebezpečného odpadu proběhne 15.5.2003 

- Sečení trávy v obci bude zajišťovat pan Vodák 

- Skládka pod obcí bude rekultivována a zalesněna 

- Proběhla presentace firem AQUATIS o vodovodech a kanalizacích 

v jihomoravském kraji 

- Obec by měla mýt v budoucnu vlastní čističku a nebo se připojit na 

budovanou kanalizaci obce Moravské Bránice na Skřípáku 

- Od 15.6.2003 začne fungovat nový autobusový spoj z Hlíny do Ivančic 

- Objednání revize a opravy sítě místního rozhlasu 

-  

 7)  Diskuse 

 

    paní Kocábová  : kdy se začne s výstavbou vodovodu a co bude  ze starými studnami ?                              

odp. pan Dostalý stavět se začne až bude podepsána smlouva s firmou  Outulný a budou zde 

peníze z ministerstva, starý vodovod se dál provozovat nebude bylo by to neekonomické 



   

   pan Dujsík : kolik bude asi stát voda a zda by nemohlo provozovat starý vodovod pro pár 

občanů? 

Odp. pan Dostalý voda v současné době stojí asi 20 Kč bez stočného a starý vodovod se 

provozovat nebude. 

 

     Paní Kocábová : zda je přípoj na nový autobus v Neslovicích  

Odp. ano, bude se zde čekat asi  20 minut.  

  

6)   Schválení usnesení a závěr 

 

 

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

konaného dne  18. 2.  2003 .Hlasovat se bude o celém usnesení. 

  

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

na Hlíně, konaného dne 14.5.2003. 

 

 
 

1. Zastupitelstvo obce Hlína projednalo výsledek hodnocení nabídek komise pro 

veřejnou soutěž na dodávku stavby „Vodovod Hlína“, schvaluje doporučení                                                                                 

komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na prvním místě. 

    Jedná se o uchazeče číslo 2 -  STAV   OUTULNÝ  a.s. 

                                                    Masarykovo nám.   

                                                    675 71  Náměšť nad Oslavou 

    Nabídková cena bez DPH :  13 O95 235,- Kč (s DPH  13 749 996,- Kč). 

    Současně tímto zmocňujeme zástupce pro organizaci soutěže k oznámení          

    tohoto rozhodnutí všem uchazečům.  

  

2.  Zastupitelstvo obce Hlína projednalo návrh „SMLOUVY  O DÍLO“ o   

     zabezpečení inženýrské činnosti uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb. se  

     společností AP INVESTING s.r.o. se sídlem BRNO, Palackého 12, na akci    

    „Vodovod  Hlína“ a ukládá starostovi obce smlouvu s touto společností  

      uzavřít. 

 

3.  Zastupitelstvo obce Hlína projednalo návrh „Nájemní smlouvy pro  

     nezemědělské účely“ s Pozemkový fondem ČR, která se uzavírá za účelem 

     pronájmu pozemků parcelní číslo KN 335/1 a KN 335/2 v k.ú. Hlína a  

     KN 531/4 v k.ú. Neslovice pro stavbu vodovodu do obce Hlína a ukládá 

     starostovi obce tuto smlouvu s Pozemkovým fondem ČR uzavřít. 

 

4.  Zastupitelstvo obce Hlína bere na vědomí informace o stavu zabezpečení  

     Lékařské služby první pomoci Ivančice a rozhodlo poskytnout finanční  

     příspěvek Městu Ivančice, jako zřizovateli LSPP,  ve výši  20 000,- Kč    

     na zabezpečení chodu této služby. Zároveň ukládá starostovi obce projednat 

     postup při převedení této částky na Město Ivančice. 



     Zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu na rok 2003 a to převedení částky  

     20 000 Kč na zdravotnictví. 

 

5.   Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje v plném znění předložený „Knihovní 

      řád“dle přiloženého tiskopisu. 

 

6.   Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje v plném znění předložený „ Řád      

      pohřebiště“ dle přiloženého tiskopisu. 

 

7.     Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje smlouvu o uložení vodovodního potrubí 

na obecních pozemcích parcelní číslo  KN  5/1, 156, 137/2, 181, 293/1, 342, 

463/2, 463/3 při akci zbudování vodovodu na Hlíně, dle projektu firmy AQUA PROCON 

Brno a ukládá starostovi a místotarostovi tuto smlouvu podepsat 

 

8.     Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje změnu rozpočtu a převedení částky 4 900,- Kč  z                    

        přebytku roku 2002 na provedení revize a následné opravy sítě místního rozhlasu. 

 

9.    Zastupitelstvo obce schvaluje změnu rozpočtu a převedení částky 7 000,- Kč z přebytku  

       roku 2002 na svoz nebezpečných odpadů z obce, který provede spol. SITA s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ………………………………… 

       Zapsal : ………………….                                 Starosta obce 

 

 

       Ověřili : …………………. 

 

                     ………………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 


