Zápis z veřejného zasedání

č.

9 / 04

Dne 23.3.2004 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
Omluven: Hosté :10
Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že
jsou přítomni všichni členové zastupitelstva a je tudíž usnášeni schopné.Jako
zapisovatel byl navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Koudelný a
pan Duda .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 soutěže na projekt odkanalizování obce
3. Projednání smlouvy se společností AQUA PROCON – dozor nad
stavbou vodovodu
4. Projednání Směrnice o finanční kontrole
5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce
6. Projednání rozpočtových opatření
7. Projednání úhrady nákladů na žáka ZŠ TGM Ivančice
8. Různé
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

2. Projednání soutěže na projekt odkanalizování obce
Pan Dostalý seznámil přítomné se skutečností ,že obec vypsala veřejnou
soutěž na projekt na odkanalizování obce Hlína včetně kanalizace po obci.
Z důvodu možného čerpání dotací musí být obec projekčně připravena pro
územní rozhodnutí .Do veřejné soutěže se přihlásili 4 firmy : Vega spol,
Europrojekt ,Aquaprocon a Duis. Byla vytvořena výběrová komise . Dne
12.3.2004 proběhlo vlastní otevírání obálek s následným výběrem
nejvhodnějšího kandidáta.Výběrová komise vybrala jako nejvhodnější
nabídku, kterou předložila společnost AQUA PROCON s.r.o. se sídlem

Brno, Palackého 12. Nabídková cena je 761 000,- Kč bez DPH, s DPH je to
799 050,- Kč.Toto doporučení bylo projednáno zastupitelstvem a proběhlo
hlasování.Pro návrh hlasovalo 7 členů proti návrhu 2 .Zastupitelstvo ukládá
starostovi a místostarostovi připravit smlouvu o díle s vítěznou firmou.
3. Projednání smlouvy se společností AQUA PROCON – dozor nad stavbou

vodovodu
Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu o č. 193103 se společností
AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Brno, Palackého 12, o vykonávání
občasného autorského dohledu nad akcí „VODOVOD HLÍNA“ Hlasováním
tuto smlouvu jednomyslně schválilo a současně ukládá starostovi tuto
smlouvu uzavřít.
4. Projednání Směrnice o finanční kontrole

Na základě nařízení státu ,který má stále více snahu kontrolovat hospodaření
obcí je nutné schválit „Směrnici č.3 k finanční kontrole“, kterou na základě
zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, vydal starosta
obce k zabezpečení hospodárného nakládání s finančními prostředky obce.
Zastupitelstvo znění této směrnice jednomyslně schválilo.
5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje předloženou zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2003 a závěrečný účet obce
za rok 2003, které provedla na žádost obce pracovnice ekonomického
odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V předložené zprávě bylo
konstatováno, že hospodaření obce je v pořádku a není k němu výhrad.
6. Projednání rozpočtových opatření
Obecní zastupitelstvo projednalo následující rozpočtová opatření:
- změnu rozpočtu na rok 2004 ve výdajové i příjmové části o částku
3 495 000,-Kč, kterou obec obdrží od MZ ČR na výstavbu vodovodu.
- změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části o částku 1 917 000,Kč, kterou obec obdrží na základě smlouvy na realizaci akce
VODOVOD HLÍNA od Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka
na výstavbu vodovodu.
- změnu rozpočtu na výdajové části o částku 12 600,-Kč na základě
dohody mezi městem Ivančice a obcí Hlína o úhradě neinvestičních
nákladů na žáka.
.

7. Projednání úhrady nákladů na žáka ZŠ TGM Ivančice
Po projednání byla hlasováním byla schválena úhradu ve výši 12 598,- Kč
ve prospěch města Ivančice na zabezpečení školní docházky dětí z obce
Hlína. Do Ivančic chodí 6 žáků tj. 1819 Kč /žáka.
8. Různé
-Vodovod : Akce se pomalu blíží k závěru . Usazují se vzdušníky , kalníky
a hydranty. Provádí se terénní úpravy po výkopech . Do 1.4.2004 se plánuje
dokončit kompletní rekonstrukci vodojemu v Neslovicích . Je nutné začít
připravovat kolaudaci stavby tj. tlakové zkoušky a zaměření . Obec bude platit
fakturu na 1 400 000 Kč. Přípojky budou připojovány až na zkolaudovaný
vodovod a bude je provádět vodárenské středisko Ivančice.
-Rozhledna : Na kontě rozhledny je v současné době 425 000 Kč .Je
proinvestováno
97 000Kč.Do konce května je nutné vyčerpat zbývající část peněz jinak
propadnou ve prospěch Jihomoravského kraje .S firmou Outulný je jednáno a
připraví rozpočet na základy rozhledny . Předběžný odhad je asi 300 000 Kč.
-Knihovna : obec se zapojí do akce „ do každé knihovny internet“
-Obec má možnost žádat o dotaci na vybavení pro SDH z krajského úřadu .
Je podaná žádost o příspěvek ve výši 50000Kč na zakoupení nového čerpacího
agregátu . Obec se bude podílet částkou 50 000Kč a SDH 20 000Kč.
9.Diskuse
- pan Vašulín požádal občany o větší trpělivost při dokončování
výkopů na vodovodu.
- Pan Čech P.: kdy se plánuje výstavba chodníků po obci?
- Odpověď : v druhé polovině roku až sednou výkopy.
- Pan Hošek : zda firma Outulný opraví dno požární nádrže ,které
poškodila při opravě zdi?
- Odp.:Je dohodnut termín schůzky na místě a dohodne se konkrétní
velikost opravy.
- Pan Koudelný : upozornil na nutnost upravit vpustě kanalizace ,aby
při prvním větším dešti nedošlo k jejich zanesení.

13.Usnesení a závěr
Pan Vašulín přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného 23.3.2004
1 . Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě obchodní soutěže dle §49a
zák.č.199/1994 SB.
v platném znění na zpracovatele projektu a vykonavatele inženýrské
činnosti pro stavbu
„Odkanalizování obce Hlína včetně kanalizace v obci“ a na základě
doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek nejvhodnější nabídku, kterou předložila
společnost
AQUA P ROCON s.r.o. se sídlem Brno , Palackého 12.
Nabídková cena je 761 000,- Kč
bez DPH, s DPH je to 799 050,- Kč. Současně ukládá starostovi a
místostarostovi připravit
smlouvu o díle s vítěznou společností
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 2
2. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o č. 193103 se společností
AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Brno, Palackého 12, o vykonávání
občasného autorského dohledu nad akcí „VODOVOD HLÍNA“ a
současně ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
3. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Směrnici č.3 k finanční kontrole“, kterou
na základě zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě,
vydal starosta obce k zabezpečení hospodárného nakládání s finančními
prostředky obce.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
4. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje bez výhrad předloženou
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2003 a
závěrečný účet obce za rok 2003.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
5. Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření:
- změnu rozpočtu na rok 2004 ve výdajové i příjmové části o částku
3 495 000,-Kč, kterou obec obdrží od MZ ČR na výstavbu vodovodu.
- změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části o částku 1 917 000,Kč, kterou obec obdrží na základě smlouvy na realizaci akce
VODOVOD HLÍNA od Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka
na výstavbu vodovodu.
- změnu rozpočtu na výdajové části o částku 12 598,-Kč na základě
dohody mezi městem Ivančice a obcí Hlína o úhradě neinvestičních
nákladů na žáka.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0

6. Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje úhradu ve výši 12 598,- Kč
ve prospěch města Ivančice na zabezpečení školní docházky dětí z obce
Hlína.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
7. Obecní zastupitelstvo schvaluje na základě obchodní soutěže dle §49a
zák.č.199/1994 SB. v platném znění na zpracovatele projektu a
vykonavatele inženýrské činnosti pro stavbu „Odkanalizování obce Hlína
včetně kanalizace v obci“ a na základě doporučení komise pro posouzení
a hodnocení nabídek nejvhodnější nabídku, kterou předložila společnost
AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Brno, Palackého 12. Nabídková cena je
761 000,- Kč bez DPH, s DPH je to 799 050,- Kč. Současně ukládá
starostovi a místostarostovi připravit smlouvu o díle s vítěznou
společností.
Pro návrh: 7
Proti návrhu: 2
8. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o č. 193103 se společností
AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Brno, Palackého 12, o vykonávání
občasného autorského dohledu nad akcí „VODOVOD HLÍNA“ a
současně ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
9. Obecní zastupitelstvo schvaluje „Směrnici č.3 k finanční kontrole“, kterou
na základě zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě,
vydal starosta obce k zabezpečení hospodárného nakládání s finančními
prostředky obce.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
10.Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje předloženou zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce v roce 2003, které provedla
pracovnice ekonomického odboru Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
11.Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření:
- změnu rozpočtu na rok 2004 ve výdajové i příjmové části o částku
3 495 000,-Kč, kterou obec obdrží od MZ ČR na výstavbu vodovodu.
- změnu rozpočtu na příjmové i výdajové části o částku 1 917 000,Kč, kterou obec obdrží na základě smlouvy na realizaci akce
VODOVOD HLÍNA od Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka
na výstavbu vodovodu.
- změnu rozpočtu na výdajové části o částku 12 598,-Kč na základě
dohody mezi městem Ivančice a obcí Hlína o úhradě neinvestičních
nákladů na žáka.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
12.Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje úhradu ve výši 12 598,- Kč
ve prospěch města Ivančice na zabezpečení školní docházky dětí z obce
Hlína.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno.
14.Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.45.hod
ukončil.

ověřili :

Zapsal:

ing. Miroslav Pacholík

starosta :
místostarosta:

