
Zápis č. 3 / 03 

 

    Veřejné zasedání 
 

Dne 12.8.2003 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva na Hlíně . 

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

               ing.Pacholík ,p.Duda 

Omluveni  : p. Koudelný 

Hosté : 

 

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

přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva a je tudíž usnášeni schopné.Jako 

zapisovatel byl navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Duda a pan 

Sliacky .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 úhrady neinvestičních nákladů na školství obci Neslovice 

3. Projednání žádosti organizace SOKOL Neslovice 

4. Projednání žádosti organizace SDH Hlína 

5. Projednání dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Vodovod Hlína“ 

6. Různé informace -  petiční akce na podporu NsP Ivančice 

                       -  oprava kostela sv. Kunhuty 

                                            -  přidělení znaku obce  

                       -  vloupání do budovy OÚ 

  -  výstavba rozhledny 

  -  akce vodovod 

7. Diskuse 

8. Schválení usnesení a závěr 

 

 

 

 

2. Projednání úhrady neinvestičních nákladů na školství obci Neslovice  

 

       Byla doručena faktura z Neslovic na úhradu neinvestičních nákladů na žáky 

z Hlíny ,kteří navštěvují školu v Neslovicích: Školu navštěvuje 10 žáků . 

Náklady činí - 35 997,80 Kč ( knihy ,učební pomůcky, plyn,elektřina a nákup 

materiálu)  

- 10 847 Kč ( neinvestiční náklady na stravování) 



Tyto částky byly kontrolovány na pracovním zasedání a projednány se 

zástupcem obce Neslovice . Všechny jsou účtovány oprávněně .Náklady na 

jednoho žáka v Neslovicích jsou 3597 Kč a 1450 Kč na žáka v Ivančicích . 

Zastupitelstvo jednomyslně schválilo zaplacení faktur na neinvestiční náklady 

na školství obci Neslovice. 

 

  

 

 

3. Projednání žádosti organizace SOKOL Neslovice  
 

 

       Sokol Neslovice zaslal obci žádost o příspěvek na pořádání akce „Běh 

Teryho Foxe“, který proběhne 13.7.2003 na dětském hřišti . Obecní 

zastupitelstvo se na pracovním zasedání shodlo na uvolnění příspěvku ve výši 

1500Kč .Použití částky musí být Sokolem dokladováno. 

 

 4. Projednání žádosti organizace SDH Hlína 

 

       Na Hlíně se 24. – 26. 8 . 2003 budou konat tradiční Rozmarýnové hody 

.SDH jako pořádající organizace oznamuje konání a žádá o prodloužení doby 

nočního klidu do 3 hodin ráno.Obecní zastupitelstvo projednalo žádost a vydává 

souhlas s konáním hodových zábav ve dnech 24, 25 a 26 srpna 2003 a současně 

v tyto dny souhlasí s prodloužením do 03 hodin. 

 

5. Projednání dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Vodovod Hlína“ 

 

        Obecní zastupitelstvo projednalo a  schvaluje v plném znění „ Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo č. 152 002 – Vodovod Hlína“, který řeší provedení změny 

trasy veřejného vodovodu, se společností AQUA PROCON s.r.o. a souhlasí 

s úhradou částky  30 450,- Kč této společnosti za vyřízení vodoprávního 

povolení na uvedenou změnu. 

 

6. Různé informace  
 

      -Petiční akce na podporu NSP Ivančice  

Z rozhodnutí Krajského úřadu má v Ivančicích dojít ke zrušení porodnice a 

dětského oddělení z důvodu nevyužívání kapacity a snížení nákladů. NSP 

Ivančice pořádá petiční akci . Petiční archy musí být do 18.8.2003 předány na 

krajský úřad hejtmanovi. 

      -Oprava kostela sv. Kunhuty  

Zakristie u kostela je katastrofálním stavu . Obec přestože není vlastníkem této 

stavby podala žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky 



. Celkové náklady na opravu střechy činí asi 40 000 Kč . Obec přispěla na 

opravu částkou 9 000 Kč na krovy a dřevo . Tato částka byla uvedena již 

v rozpočtu na tento rok. Při opravě bylo dále zjištěno zavlhání zdiva kostela 

.Zástupce firmy Baumit budovu prohlédl a navrhl následující opatření : 

odkopání zdiva, drenážní roury a sanační omítky.Na opravu je možné žádat 

dotace od státu až do výše 80 %. 

       -Dne 19.6.2003 převzal starosta obce od předsedy sněmovny pana Zaorálka 

právo používat znak a prapor . Obecní zastupitelstvo uvažuje o prezentaci při 

nějaké slavnostní akci. 

        -Došlo k vloupání do budovy obecního úřadu . Byl odcizen scaner , 

ústředna pro rozhlas , CD disk a vysavač. Celková škoda na vybavení a inventáři 

činí 45 826 Kč. Případ byl oznámen  pojišťovně a ta vyplatí plnění až po 

uzavření případu PČR .Je třeba se zamyslet nad zabezpečením obecního úřadu 

elektronicky. Jednalo by se asi o náklady ve výši 15 000 Kč.Výše plnění od 

pojišťovny je závislé od způsobu zajištění. 

         -Rozhledna : Územní rozhodnutí nabylo právní moci .Byl vypracován 

projekt pro stavební povolení a bude předán stavebnímu úřadu. Na kontě je 

v současné době 355 000Kč.  

         - Vodovod: Byla získána dotace od ministerstva zemědělství ve výši 8 937 

000 Kč. Letos musí být z dotace proinvestováno 4 097 000Kč , od obce 1 206 

000Kč a 1 milion od Svazku. V příštím roce 4,84 mil. Kč od státu , 1,917 mil. 

Kč  od Svazku a 0,69 mil Kč od obce. Pokud se dodrží tyto částky obec by si 

nemusela brát žádný úvěr. V budoucnu je třeba zajistit stavební povolení na 

vodovodní přípojky. Obec zabezpečila 2 projektanty ,kteří je za občany budou 

vyřizovat. Přípojka bude stát asi 1500 Kč podle materiálu.  

   

7. Diskuse  

 

pan Hošek : Je třeba zaslat žádost na svazek vodovodů a kanalizací Ivančicka o 

poskytnutí částky ve výši 1 milion Kč pro letošní rok. Pokud se tyto peníze 

svazku nepodaří pro letošní rok uvolnit poskytne je firma Stav Outulný a svazek 

je příští rok vrátí. 

pan Musil : Dotaz zda bude muset kopat novou přípojku . 

Odp: Vašulín o použití stávající přípojky rozhodne projektant. 

pan Hošek : Pro letošní rok byla obci schválena dotace z programu obnovy 

venkova na akci chodníky . Vzhledem k výstavbě vodovodu je nutné žádat o 

změnu akce na požární nádrž . 

paní Vodáková : Do kdy musí mít stavební povolení na přípojku ?  

Odp: Co nejdříve. 

 

11. Usnesení a závěr 
       Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání OZ Hlína 

konaného dne 12.8.2003. 



Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Obecní zastupitelstvo projednalo „Dohodu o úhradě neinvestičních 

nákladů“ s obcí Neslovice na školní rok 2002/2003 a 2003/2004 a 

schvaluje převedení částky 35 997,80 Kč a částky  10 847 Kč ve prospěch 

obce Neslovice. Zastupitelstvo současně schvaluje změnu rozpočtu na rok 

2003. 

2. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost organizace SOKOL Neslovice a 

rozhodlo poskytnout této organizaci příspěvek ve výši   1 500 Kč na 

pořádání humanitární akce s názvem „Běh Terryho Foxe“. Současně 

požaduje, aby tato organizace doložila jak  tuto finanční částku použila. 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo žádost organizace SDH Hlína a vydává 

souhlas s konáním hodových zábav ve dnech 24, 25 a 26 srpna 2003 a 

současně v tyto dny souhlasí s prodloužením do 03 hodin. 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje v plném znění „ Dodatek č.1 ke smlouvě 

o dílo č. 152 002 – Vodovod Hlína“, který řeší provedení změny trasy 

veřejného vodovodu, se společností AQUA PROCON s.r.o. a souhlasí 

s úhradou částky  30 450,- Kč této společnosti za vyřízení vodoprávního 

povolení na uvedenou změnu. 

5. Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace 9 000,- Kč , která  je 

plánovaná v rozpočtu na rok 2003, na opravu střechy zakristie kostela sv. 

Kunhuty na Hlíně a bere na vědomí informace o technickém stavu této 

kulturní památky. 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o vloupání do budovy 

obecního úřadu, stavu odstranění následků tohoto činu a ukládá starostovi 

připravit na příští pracovní zasedání cenové nabídky a možnosti 

k provedení elektronického zabezpečení místností obecního úřadu. 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci o provedení petiční akce 

na podporu zachování dětského oddělení a porodnice v NsP Ivančice a 

ukládá starostovi předat tyto petiční archy starostovi města Ivančice. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení příjmové a výdajové části 

rozpočtu o částku 15 000,- Kč, kterou obec obdržela od JmKÚ na 

zabezpečení referenda o vstupu ČR do EU. 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

ověřili :                                                                         zapsal dne 15.8.2003 

 

 

                                                                                       starosta : 

 
 



 

 

 

 

 

 


