
Zápis č. 6 / 03 

Veřejné zasedání 
 

Dne 26.11.2003 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně . 

Přítomni:p.Sliacky,p.Dostalý,p.Vašulín,p.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 Hošek a pan 

Havlík .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 finanční komise o hospodaření a projednání rozpočtového 

výhledu hospodaření obce 

3. Svoz odpadů z obce v roce 2004 

4. Oprava požární nádrže 

5. Příspěvek na stavbu rozhledny 

6. POV – čerpání dotace a rozpočtové opatření 

7. Smlouva s obcí Kobylnice – povinná školní docházka 

8. Projednání možnosti vybudování kanalizace v obci 

9. Různé 

10. Diskuse 

11. Usnesení a závěr 

 

2. Zpráva finanční komise o hospodaření a projednání rozpočtového 

výhledu obce 

       Zprávu o hospodaření obce za leden až říjen 2003 přečetl pan Hošek. Bylo 

konstatováno, že finanční komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky. 

V další části přednesl starosta obce návrh na tvorbu rozpočtu obce 

v následujících letech, tj. 2004, 2005, 2006. Návrh předpokládá, že obec bude 

hospodařit s vyrovnaným rozpočtem a bez potřeby úvěrů. V oblasti příjmů se 

předvídá 5% nárůst z daňové výtěžnosti. Na straně výdajů budou finanční 

prostředky využity na vybudování nového chodníku, opravy pozemních 

komunikací, opravy obecních budov a zabezpečení běžného chodu obce. Po 

diskusi zastupitelstvo doporučilo tento návrh přijmout.  

 

3.   Svoz odpadů z obce v roce 2004 



     Zastupitelstvo v loni konstatovalo , že je nutné přehodnotit svoz komunálního 

odpadu v obci  a popřípadě změnit firmu na svoz komunálního odpadu . Obec 

má do roku 2004 smlouvu s firmou SITA Moravia a.s. . Tuto smlouvu je možné 

vypovědět až v měsíci červnu . V příštím roce dojde k navýšení sazby DPH z 

5% na 22% .Proto je nutné projednat a schválit dodatek ke smlouvě s firmou 

SITA Moravia a.s. . Náklady obce na svoz odpadu v letošním roce : SITA 

Moravia a.s.   60 000 Kč 

                            Kontejnery               43 000 Kč   

                            Skládka pastviska       6 237 Kč 

                             Nebezpečný odpad    6 871 Kč 

                             Plasty                      15 480  Kč 

                             Celkem                  131 729 Kč 

Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou SITA Moravia a.s.     

  

4. Oprava požární nádrže 

    Na Paloučkách probíhá oprava požární nádrže.  Opravu provádí firma Stav 

Outulný. Oprava jedné stěny nádrže bude dokončena v prosince tohoto roku . 

Nádrž bude vyčištěna ,natřena a upraveno okolí . Kvalita prováděných prací 

není vždy ideální .Zastupitelé projednali a schvalují smlouvu s firmou Stav 

Outulný v celkové hodnotě 199 675 Kč.  

 

5. Příspěvek na stavbu rozhledny 

       V letošním rozpočtu obce je na stavbu rozhledny vyhrazena částka  30 000 

Kč. Zastupitelstvo musí rozhodnout zda budou tyto prostředky poukázány na 

tuto stavbu. V současné době je na kontě 384 000 Kč. Řezivo je připraveno a 

jeho stav je výborný . Chybí rohové a prostřední sloupy. Pan Vašulín vznesl 

výhradu proti placení příspěvku na rozhlednu s odůvodněním , že rozhlednu 

budujeme s městem Ivančice ,které zatím nic nepřispěly.Zastupitelstvo po 

rozsáhlé diskusi schvalují příspěvek na rozhlednu.  

 

6. POV – čerpání dotace a rozpočtové opatření 

      Obec v letošním roce získala z programu obnovy venkova příspěvek na 

opravu chodníků .Protože se buduje vodovod budou tyto prostředky se 

souhlasem fondu použity na opravu požární nádrže . Je nutné přesunout 80 000 

Kč z přebytku z roku 2002 na doplnění dotace z programu obnovy venkova . 

Obecní zastupitelstvo tento přesun schvaluje.   

 

7. Smlouva s obcí Kobylnice – povinná školní docházka 

       Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje „Dohodu o úhradě 

neinvestičních nákladů na žáka“ s obcí Kobylnice. Tato dohoda umožňuje 

absolvovat školní docházku v ZŠ Kobylnice žákovi Jakubovi Zoufalému, trvalé 

bydliště Hlína 19. Náklady na jednoho žáka v této škole byly ve školním roce 

2002/2003  3 400,- Kč.  



 

8. Projednání možnosti vybudování kanalizace v obci z prostředků EU 

        Obec by měla mít podle územního plánu vlastní čističku odpadních vod .V 

současné době se buduje tlaková kanalizace mezi obcemi Moravské Bránice a 

Ivančice . Pro obec se naskytla možnost připojení na tuto kanalizaci u 

Skřipského mlýna. Připravuje se projekt , který umožní po schválení dotace na 

výstavbu z prostředků EU tzv. kohezních fondů až ve výši 80 %. Nyní je nutné 

nechat vypracovat studii co je pro obec výhodnější zda čistička vlastní nebo 

napojení v Neslovicích nebo u Skřipského mlýna atd.Studii zaplatí svazek 

vodovodů Ivančicka. Pak se vyhlásí výběrové řízení na firmu ,která zpracuje 

projekt pro územní  řízení na základě toho je pak možné žádat o příspěvek. 

 

9. Různé 

       Vodovod : v obci se začne kopat po levé straně u Řezáčů až k Crlíkům , 

před započetím je nutné upozornit na kabely a odpady .V průběhu prací bude 

omezený přístup k domu. Obec zaplatila první část faktury na 2 900 000 Kč . Je 

vybudována část od kasáren až po Špidleny . 

        Škola: Manželé Procházkovi se již vystěhovali.O předání budovy je 

protokol. Vypracovává se znalecký posudek na topení ,které v budově zůstalo a 

na zbytkovou hodnotu fasády a posudek na nájemné ,které se neplatilo po dobu 

užívání. .V současné době se škola využívá k ubytování pracovníků firmy 

Outulný ( 60 Kč/osoba/den ). 

         Chodník: Vypracovává se projekt na chodníky v obci. Šířka chodníku bude 

1,2 m ,zámková dlažba , kanálové vpustě atd. Realizace v roce 2004 .  

 

10. Diskuse 

pan Prudík : Jak bude vyřešen vjezd do domu přes nový chodník? 

Odp. pan Vašulín : Počítá se s větší nosností . 

pan Vašulín Jaroslav: Ve studánce na Paloučkách není  po opravě žádná voda.  

Odp. pan Dostalý : Jedná se s firmou Outulný o možných řešeních jak nádrž 

naplnit. 

pan Kocáb : Základy pod rozhlednu bude dělat firma Outulný ,kdo ji bude 

platit? 

Odp.pan Dostalý : Je návrh ,že část se zaplatí z příspěvku , který dá firma 

Outulný obci. 

pan Kratochvíl : Kdo přišel s nápadem vybudovat rozhlednu ? 

Odp.pan Dostalý: S iniciativou přišel Klub Českých turistů a obec Hlína a 

Ivančice se přidaly.   

Pan Dostalý Martin : V letošním roce se z prostředků obce nedalo nic na 

mládež. Zda by nebylo možné vybudovat kluziště. 

Odp.: O návrhu se bude uvažovat ale nutné přijít i s vlastní iniciativou.   

 

11. Usnesení a závěr 



 

       Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání OZ Hlína 

konaného dne 26.11.2003 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje dodatek smlouvy ke 

smlouvě č. 103000039 se společností SITA MORAVIA a.s. na sběr, svoz 

a odstranění z obce v roce 2004. Podle této smlouvy bude obec v roce 

2004 platit poplatek za jednoho občana za rok ve výši 285 Kč bez DPH.  

 

2. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje „Rozpočtový výhled obce 

2004 – 2006. Přesné znění je přílohou tohoto zápisu.  

 

3. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje „Smlouvu o dílo č. HLI-10-

03“ se společností STAV Outulný na opravu požární nádrže v části obce 

zvané Na Paloučkách. Bude provedena oprava stěny nádrže v období 10-

12.2003 v ceně 197 675 Kč. 

 

4. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje „Dohodu o úhradě 

neinvestičních nákladů na žáka“ s obcí Kobylnice. Tato dohoda 

umožňuje absolvovat školní docházku v ZŠ Kobylnice žákovi Jakubovi 

Zoufalému, trvalé bydliště Hlína 19. Náklady na jednoho žáka v této 

škole byly ve školním roce 2002/2003  3 400,- Kč.  

 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o stavu příprav na stavbu 

„Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně“ a souhlasí s poskytnutím na 

výstavbu této rozhledny ve výši  30 000,- Kč z rozpočtu na rok 2003. 

 

6. Obecní zastupitelstvo souhlasí s převedením částky 80 000,- Kč 

z přebytku hospodaření v roce 2002 na opravu chodníků v obci na 

doplnění finančních prostředků, které obec z prostředků „Programu 

obnovy venkova“, ve výši 120 000,- Kč. 

 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o možnosti zbudování 

kanalizace v obci z prostředků Evropské unie ( Kohézní fondy) a ukládá 

starostovi a místostarostovi nadále spolupracovat v této záležitosti se 

Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančic a pravidelně o těchto jednáních 

informovat zastupitelstvo. 

 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o hospodaření obce 

v období 1-10.2003 a ukládá finanční komisi předložit na příštím 

veřejném zasedání kompletní zprávu o hospodaření v roce 2003.  

 



9. Obecní zastupitelstvo ukládá kontrolní a revizní komisi předložit na 

příštím veřejném zasedání obecního zastupitelstva zprávu o plnění 

usnesení v roce 2003. 

 

10. Obecní zastupitelstvo schvaluje navýšení příjmové a výdajové části 

rozpočtu o částku 8 400,-Kč, kterou obec obdržela od Okresní knihovny 

v Židlochovicích je určena na provoz Místní lidové knihovny. 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

ověřili :                                                                         zapsal dne 29.11.2003  

 

 

                                                                                       starosta : 

 
 

 

 

 


