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Veřejné zasedání č. 17 
 

 

Dne 8.3.2006 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, ,p.Vašulín,  

 

Omluven : p.Duda ,p. Nesvačil, p.Koudelný  

Hosté : 14 

 

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

přítomno šest  členů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Jako zapisovatel 

byl jmenován pan ing. Pacholík a za ověřovatele zápisu navrženi pan Hošek  a 

pan Sliacký . 

Hlasování:      Pro návrh:  6       Proti:   0        Zdržel se:   0 

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 o hospodaření obce v roce 2005 

3. Projednání „Závěrečného účtu“ obce za rok 2005 

4. Projednání rozpočtu obce na rok 2006 

5. Různé informace o : 

         -   el. úřední deska                 -   dopravní spojení 

-   výstavba chodníku            -   činnost Mikroregionu 

6. Diskuse 

7. Usnesení a závěr 
 

 Hlasování:         Pro návrh:  6       Proti:   0        Zdržel se:   0 

 

 

     2. Zpráva o hospodaření obce v roce 2005 

  

 

             Starosta obce pan Dostalý přednesl zprávu o  hospodaření obce za rok 

2005 .V loňském roce hospodařila obec podle vyrovnaného rozpočtu .Závěrečný 

účet obce skončil přebytkem . Příjmová část rozpočtu je plněna z daňové 

výtěžnosti . Vzhledem k nárůstu DPH v loňském roce došlo k výraznému 

navýšení této částky . Celkový příjem obce byl  2 679 156 Kč , což představuje 

nárůst o zhruba 1 000 000 Kč proti plánu . Celkové výdaje obce v loňském roce 
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činily 2 054 651 Kč . Zůstatek na běžném účtu  k 31.12.2005  je 978 316 Kč .Z 

toho připadá asi 250 000 Kč na prostředky, které jsou vázány na výstavbu 

rozhlednu. Členové obecního zastupitelstva berou na vědomí zprávu o 

hospodaření obce za rok 2005.  

  

 

3. Projednání „Závěrečného účtu“ obce za rok 2005 

 

 

              Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s „ Závěrečným účtem  „ obce 

,který sestává z několika částí :  

 Hospodaření s majetkem obce včetně provedené inventarizace 

majetku . Obec vlastní budovy a stavby v celkové hodnotě 

2 256 000 Kč ,vodovod za 15 239 000 Kč  a pozemky v hodnotě 

506 000 Kč.  

 Vyúčtování prostředků z dotací . Obec v loňském roce obdržela 

dotaci na stavbu chodníku z programu obnovy venkova a příspěvek 

na přípravu a konání voleb .Vyúčtování a použití těchto prostředků 

je součástí této zprávy . 

 Zpráva o hospodaření obce v roce 2005  

 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce . Závěrečný audit obce 

proběhl 6.2.2006 . Při tomto auditu nebyly zjištěny žádné  

nedostatky a chyby . Tato skutečnost se kladně projeví v hodnocení 

obce při dalším získávání dotací a příspěvků . 

  Starosta pan Dostalý vyslovil jménem obce veřejné poděkování paní Chlubné 

za příkladné vedení účetnictví .  

Obecní zastupitelstvo po hlasování jednomyslně přijalo a schválilo „Závěrečný 

účet“ obce .  
 

 

4. Projednání rozpočtu obce na rok 2006 

     

             Starosta pan Dostalý předložil zastupitelstvu návrh rozpočtu na rok 2006 

. Tento návrh vychází z doporučení ministerstva financí a finančního odboru 

krajského úřadu . V letošním roce dojde ke snížení daňového zatížení občanů a 

tím ke poklesu příjmové stránky obce .Obec plánuje příjem ve výši 1 781 000 

Kč .Výdaje budou ve stejné výši jako příjem . Mezi nejpodstatnější položky 

patří výdaje na opravu silnice „do zajíčku „ ve výši 200 000 Kč ,výstavba 

chodníků 200 000 Kč, pitná voda 50 000 Kč (zřízení věcných břemen ),požární 

ochrana 80 000 Kč atd.  

Proběhla diskuze k jednotlivým položkám výdajů .Nikdo ze zastupitelstva neměl 

námitek proti návrhu rozpočtu obce na rok 2006 .Zastupitelstvo po hlasování 

jednomyslně rozpočet schválilo . 
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5. Různé informace o : 

 

 Elektronická úřední deska . Od 1.1.2006 platí zákon ze , kterého 

vyplývá povinnost obce provozovat elektronickou úřední desku a 

elektronickou formu podatelny . Pro naši obec jsou tyto produkty 

objednány u společnosti TRIADA . Bude na ně odkaz na webových 

stránkách obce, které jsou v důsledku těchto změn také 

přepracovávány  . Celkové náklady na zřízení a provoz  jsou 

odhadovány asi na 30 000 Kč .  

 Výstavba chodníku .Při žádosti o stavební povolení se vyskytují 

neustále nové problémy a požadavky zejména ze strany SÚS . Tyto 

skutečnosti celou akci prodlužují a prodražují . Je nutné nechat 

vypracovat studii na uložení splaškové kanalizace a souhlasy 

občanů s uložením této kanalizace na soukromých pozemcích , 

revizi dešťové kanalizace a další vyjádření .Pokud se všechno 

podaří je předpoklad , ze se začne s výstavbou chodníku na podzim 

letošního roku . 

 Integrovaný dopravní systém  .Zastupitelstvo jihomoravského kraje 

v nedávné době schválilo peníze na provoz IDS v regionu Rosicko 

a Židlochovicko . Tento systém by měl být v provozu od 1.7.2006 . 

 Mikroregion . Činnost se v poslední době soustřeďuje zejména  na 

zviditelnění obcí mikroregionu . Připravuje se označení obcí 

tabulemi a informační mapou . Za účelem snazšího získávání dotací 

z EU se mikroregiony sdruží do větších celků . 

 Informace ohledně šíření viru ptačí chřipky . Starosta informoval 

zastupitelstvo o postupu při zjištění viru ptačí chřipky a opatření 

pro obyvatele . 

 
      

     6 . Diskuse 

 

 

Pan Havlík  : Informoval občany o skutečnosti , že možnost získání dotace pro   

hasiče se odvíjí od kontrol na stav  požární vybavenosti v obci . Pokud obec nic 

nemá je malá pravděpodobnost získat nějaké další prostředky od státu .  

Pan Dostalý : Pro obec se rýsuje možnost získat bezplatným převodem 

hasičskou cisternu z Němčic . 

Paní Vodáková : Vznesla dotaz jak to vypadá s výstavbou chodníku kolem jejich 

domu ?  

Odp. starosta : Na nejbližším zasedání bude projednáno začlenění tohoto 

chodníku do plánovaných oprav .    

Pan Kocáb : Jaká je situace ohledně budovy bývalé školy ?  
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Odp . pan Dostalý : Dne 9.1.2006 proběhlo další stání u soudu .Úřední znalec 

přezkoumá zhodnocení budovy a předložené odhady.  

 

7.  Usnesení a závěr 
 

 Starosta pan Dostalý přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání konaného dne 

8.3.20006 na Hlíně  
 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. Předložený „Závěrečný účet obce za rok 2005“  bez výhrad.  

 

     Pro návrh:  6                   Proti návrhu:  0               Zdržel se:  0 

 

2. Rozpočet obce na rok 2006 dle přílohy tohoto zápisu 

 

      Pro návrh:    6                Proti návrhu:  0               Zdržel se:  0 
 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 

 

3. Zprávu o hospodaření obce v roce 2005, kterou přednesl starosta obce 

 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 

 

 

       Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 20.45 hod 

ukončil.   

 

 

 

    ………………………………… 

Ověřili:  ……………………….                      Zapsal: Ing. Miroslav Pacholík  

                     Sliacký  Jozef 

 

 

              ……………………….                     ………………………………… 

 Hošek  Milan                                 Starosta obce  Dostalý Miloš 
 

 


