Veřejné zasedání č. 13 / 05
Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání
obecního zastupitelstva na Hlíně .
Přítomni : p.Sliacky, p.Dostalý, , p. Havlík, p.Hošek,p.ing.Pacholík,
Omluven : p.Duda , p.Nesvačil ,p.Vašulín, p. Koudelný
Hosté :10
Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že je
přítomno pět z devíti členů a je tudíž usnášenischopné. Jako zapisovatel byl
navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Hošek 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:
Zahájení
Zpráva o hospodaření obce v roce 2004
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2004
Projednání odměn členů zastupitelstva
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2005
Projednání smlouvy o převodu části vodovodu do vlastnictví Svazku
vod. a kan. Ivančicka
7. Různé informace o :
- digitalizace katastru a daň z nemovitostí
- lékařská služba první pomoci
- činnost Mikroregionu Ivančicka
- oprava budovy č.p.49
8. Diskuse
9. Usnesení a závěr
Pro návrh: 5
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2004
Pan Dostalý přečetl zprávu o hospodaření obce za rok 2004 . V loňském
roce hospodařila obec s příjmy ve výši 9 005 605 , - Kč a výdaji ve výši 8
651 795 ,- Kč. Stavba vodovodu stála v loňském roce obec 2 186 000,-Kč .
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3. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2004

Starosta informoval o proběhnuvší kontrole hospodaření obce ,kterou
provedly pracovnice Krajského úřadu jihomoravského kraje dne 7.2.2005 .
Výsledek kontroly –bez výhrad. Dále informoval zastupitele o závěrečném
účtu obce za rok 2004 tzv. výkaz FIN 2-12 plnění příjmů a výdajů .
- hospodaření s majetkem obce a zápis z inventarizace hmotného a
nehmotného majetku
- Vyúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu , rozpočtu
jihomoravského kraje a poskytnutých dotací .
4. Projednání odměn členů zastupitelstva

V roce 2004 došlo k změně nařízení vlády a zastupitelstvo se
upravit následujícím způsobem odměny za výkon funkce
zastupitelstva dle „ Nařízení vlády č. 697 ze dne 22.12.2004“ :
Starosta pevná složka 7 580,- příplatek 3 249,- celkem
Místostarosta
6 230,3 249,Předseda komise
720,140,Člen zastupitelstva
220,140,-

rozhodlo
členům
10 829,9 474,860,360,-

Celkové náklady činily v loňském roce 237 480 Kč a návrh v letošním roce
činí 278 976 Kč. Odměny budou vyplaceny u všech zastupitelů zpětně od
1.1.2005.

5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2005

Pan Dostalý seznámil členy zastupitelstva s návrhem rozpočtu na
letošní rok . Jednotlivé položky byly probírány na pracovním zasedání .
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Příjmy:
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1012
2112
2310
3314
3341
3723
6171
6171
6171
6310

Paragraf položka
1111
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti
1113
Daň z příjmu FO srážková
1121
Daň z příjmu právnických osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1337
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek z veř.prostranství
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí
4112
Plánovaná dotace ze všeob.pokl.správy
2131
Pronájem pozemků
2310
Železný šrot
2111
Vodné
2111
Knihovna
2111
Hlášení MR
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky Eko-kom
2132
Pronájem nebyt.prostory
2142
Dividendy
2324
Nekapitálové náhrady
2141
Příjmy z úroků

Celkem příjmy

303.000,-106.000,-22.000,-335.000,-465.000,-115.000,-3.000,-500,-1.000,-140.000,-15.700,-1.000,-10.000,-10.000,-200,-300,-8.000,-3.500,-3.500,-500,-800,--

1,544.000,--
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Výdaje:
Paragraf
2212
2219
2310
2321
3314
3319
3326
3341
3399
3421
3631
3632
3721
3722
3723
3745
4343
5512
6112
6171
6310
6409

Silnice
Chodníky
Pitná voda
Kanalizace
Knihovna
Kronika
Kulturní památky
Místní rozhlas
Ostatní záležitosti kultury
Využití volného času mládeže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Svoz nebezpečných odpadů
Svoz komunálních odpadů
Svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí
Soc.pomoc při živel.pohromě
Požární ochrana
Obecní zastupitelstvo
Místní správa
Výdaje z fin.operací
Ostatní činnost

celkem

145.000,-100.000,-75.000,-20.000,-12.500,-5.000,-20.000,-15.000,-11.500,-7.000,-50.000,-2.000,-16.000,-140.000,-30.000,-30.000,-5.000,-50.000,-325.000,-457.000,-13.000,-15.000,-1,544.000,--

Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný a byl zveřejněn po dobu 15. dnů na
obecní vývěsce.
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6. Projednání smlouvy o převodu části vodovodu do vlastnictví Svazku

vod. a kan. Ivančicka

Obecní zastupitelstvo projednalo smlouvu s a její dodatek se SVAK Ivančicka .
Svazek věnoval obci částku na výstavbu vodovodu ve výši 3 000 000 Kč. Obec
Hlína převede v roce 2015 do majetku svazku majetek v celkové hodnotě 3 600
000 Kč . Jedná se o vodojem v Neslovicích a přívodní řád .Tento dodatek vznikl
dlouhodobým vyjednáváním se svazkem a je nejlepším možným kompromisem
pro obec .

7. Různé informace
Digitalizace katastru :
V loňském roce došlo k digitalizaci katastru Hlína a tím ke změně
parcelních čísel a výměr pozemků . Pro majitele pozemků z toho vyplývá
povinnost do konce dubna podat daňové přiznání k dani z nemovitosti .
Obec za tímto účelem zakoupila program a data z katastrálního úřadu .
Tyto údaje jsou poskytovány občanům zdarma .
Lékařská služba první pomoci
Došlo ke změně provozní doby LSPP a to následujícím způsobem :
všední den 16 – 21 hod ,svátek ,so ,ne 9 –21 hod
Mikroregion
Mikroregion byl založen z důvodu lepšího čerpání dotací z různých
zdrojů .V loňském roce byl vydán kalendář s vyobrazením obcí
mikroregionu a mapa ,bylo zakoupeno projekční plátno a projektor
,které budou zdarma zapůjčovány obcím ..
Budova staré školy
Tento týden bude dokončeno vybudování sociálního zařízení a
položena dlažba . Ve třídě je nová asanační omítka . Náklady v loňském roce
činily cca 40 000 Kč. letos se počítá s náklady ve výši 50 000 Kč.
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8.Diskuse
- Pan Hošek : vyzval občany ,aby vznesli náměty na využití budovy
staré školy .
- Pan Dostalý : Na obci proběhla kontrola zásahové jednotky HZS .
Bylo shledáno mnoho nedostatků . Obec při současných finančních
možnostech nemá na zakoupení drahého vybavení .
- Pan Čech Pavel : dotaz co je nového s rozhlednou a zda Ivančice
přispěly na její výstavbu ?
- Odp.: pan Dostalý Ivančice do dnešní doby daly 50 000 Kč . Hledají
se další možnosti získání fin. prostředků . Je předpoklad ,že rozhledna
bude 16.9.2005 stát .

13. Usnesení a závěr
Pan Dostalý přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 15.3.2005 na Hlíně.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1.

Závěrečný účet obce Hlína za rok 2004 bez výhrad.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0

2. Odměny za výkon funkce členům zastupitelstva dle „ Nařízení vlády č.
697 ze dne 22.12.2004“ ve výši:
Starosta pevná složka 7 580,- příplatek 3 249,- celkem 10 829,Místostarosta
6 230,3 249,9 474,Předseda komise
720,140,860,Člen zastupitelstva
220,140,360,Současně ukládá obecnímu úřadu provést doplatek odměn za měsíc leden
v měsíci únoru.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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3. Rozpočet obce na rok 2005 dle přílohy č.1 tohoto zápisu
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Dodatek č. 1. ke „ Smlouvě o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví „ ze
dne 18.12.2003 uzavřené mezi obcí Hlína a Svazkem vodovodů a
kanalizací Ivančicka, který určuje, které části vodovodu je obec Hlína
povinna převést do vlastnictví svazku v roce 2015.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
5. Zprávu o hospodaření obce v roce 2004, kterou přednesl starosta obce.
6. Informace o průběhu stavebních prací na opravě obecní budovy č.p. 49
7. Informace o činnosti Mikroregionu Ivančicka, které podal starosta obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Obecní zastupitelstvo ukládá:
8. Starostovi, místostarostovi, členům zastupitelstva p. Nesvačilovi a
p.Havlíkovi provést na základě protokolu z kontroly, kterou provedli v obci
zástupci Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, opatření
k odstranění nedostatků, které tato kontrola zjistila. Termín do 30.6.2005.
Pro :
5
Proti: 0
Zdržel se: 0
9. Starostovi obce zřídit inventarizační komisy, která provede kontrolu
obecního majetku a vyřazení dlouhodobě nepotřebného majetku z evidence.
Termín do 30.9.2005.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno.
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14.Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.50hod
ukončil.

Ověřili:

Zapsal: Ing . Pacholík
Starosta:

Příloha zápisu:

Prezenční listina přítomných zastupitelů a hostů
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