Veřejné zasedání č . 19

Dne 19.9.2006 se v 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu konalo
veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně.
Přítomni: p.Dostalý, p.Duda, p.Sliacký, p.Hošek, p.Vašulín, p.Nesvačil,
p.Havlík, p.Koudelný
Omluven: p. ing.Pacholík
Starosta obce p.Dostalý přivítal všechny přítomné na tomto veřejném
zasedání. Konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů obecního
zastupitelstva a zasedání je tedy usnášení schopné.
Starosta obce jmenoval zapisovatelem p. Vašulína Vladislava.
Na ověřovatele zápisu ze zasedání byli navržení a všemi přítomnými zastupiteli
schváleni p.Koudelný a p.Nesvačil.
Dále starosta obce přednesl návrh programu zasedání, požádal přítomné
zastupitele o případné připomínky nebo doplnění. Program veřejného zasedání
byl jednomyslně schválen přítomnými zastupiteli.
Program veřejného zasedání:
1. Zahájení
2. Projednání smlouvu o pronájmu nebytových prostorů – rozhledna
3. Projednání výstavby přípojky nn k rozhledně
4. Výstavba rozhledny
5. Projednání dotace z Programu rozvoje venkova
6. Projednání dohody o neinvestičních nákladech na žáka
7. Projednání rozpočtových opatření
8. Různé informace z činnosti obecního úřadu
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr

2. Projednání smlouvy o nájmu nebytových prostor na rozhledně
V tomto bodě starosta obce předložil zastupitelstvu návrh smlouvy o pronájmu
nebytových prostor na rozhledně se společností SELF SERVIS s.r.o., se sídlem
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Brno, pálavské nám. 11, která má zájem umístit na rozhledně telekomunikační
zařízení. Smlouva je navrhována na dobu určitou v délce trvání 15 let. Cena
nájmu těchto prostor se sjednává na částku 950 000,- Kč.
Po diskusi zastupitelů k této smlouvě byl starosta obce pověřen projednat se
společností SELF následující připomínky:
- otázka umístění reklamy na rozhledně
- vyjádření ke změnám do 7 dnů – místo 3 dnů
- možnost navýšení splátek nájemného v prvních dvou letech
- zabezpečení technického zařízení společnosti před poškozením
Zastupitelstvo tedy odložilo schválení této smlouvy na příští veřejné zasedání
po doplnění a vyjasnění vznešených připomínek.
3. Projednání smlouvy o dílo na stavbu přípojky nn na rozhlednu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním smlouvy o dílo na výstavbu
přípojky nízkého napětí na rozhlednu, kterou zaslala firma, která bude tuto
stavbu provádět. Přípojku nn je nutné vybudovat na základě požadavků
společnosti SELF, která má zájem část rozhledny pronajmout a provozovat na ní
telekomunikační služby. Tato společnost se také zavázala, že přispěje obci na
tuto stavbu finanční částkou 230.000,- Kč. Smlouva o dílo na stavbu přípojky nn
je tedy mezi obcí Hlína a Z+H Stavby na klíč, se sídlem Brno, Pálavské náměstí
326/13, a společnost se zavazuje, že přípojku vybuduje v termínu do 15.8.2006
v ceně 253 821,- Kč.
Po všeobecné diskusi zastupitelstvo tuto smlouvu 8 hlasy schválilo.
4. Informace o stavu výstavby rozhledny
Starosta obce informoval přítomné členy zastupitelstva o dalším postupu prací
při dokončování stavby rozhledny. V současné době se provádí dokončení
schodiště a připravuje se metodický postup na dokončení opláštění. Jedná se o
způsobu konečného řešení povrchové úpravy betonového podstavce rozhledny.
Další úkoly, které budeme v následujících měsících řešit se týkají výroby
propagačních předmětů pro slavnostní otevření, výroba a umístění směrových
tabulek k rozhledně, vnitřní výzdoba rozhledny, venkovní úprava terénu a
podobně. Termín slavnostního otevření byl po projednání s KČT Ivančice a
firmou YVISO stanoven na 29.dubna příštího roku.
5. Projednání dotace z Programu rozvoje venkova
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se situací, která nastala při čerpání
přidělené dotace z PRV. Obec požádala na začátku roku o dotaci na výstavbu
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chodníku podél komunikace 395. V současné době je tato akce ještě stále bez
stavebního povolení a dle regulí tedy není možné čerpat přidělené prostředky.
Starosta obce tuto situaci projednal s odborem regionálního rozvoje JMKÚ a
sdělil zastupitelstvu, že jsou dvě možnosti jak postupovat dále. První varianta je
vrátit tuto dotaci zpět, což nikdo ze zastupitelů nepovažoval za rozumné. Druhá
varianta je požádat JMKÚ o změnu účelu čerpání dotace, což dle pracovníků
odboru regionálního rozvoje má šanci na úspěch. Starosta obce doporučil,
abychom se pokusily o změnu účelu a navrhl, že by tyto prostředky bylo možné
použít na stavbu přípojky nn na rozhlednu. Po diskusi, která k tomuto tématu
proběhla hlasovalo všech 8 přítomných zastupitelů pro změnu účelu čerpání
dotace, tedy místo stavby chodníku na stavbu přípojky nn na rozhlednu. Starosta
obce byl pověřen sepsáním a odesláním žádosti na JMKÚ.
6. Dohoda o neinvestičních nákladech na žáka s obcí Neslovice
Starosta obce předložil zastupitelstvu zprávu o vyúčtování nákladů na žáky
z naší obce, kteří plní školní docházku v Neslovicích a kterou zaslal obecní úřad.
V této zprávě se uvádí, že provozní náklady na jednoho žáka byly v tomto
období ve výši 5 008,45 Kč. Z naší obce navštěvuje tuto školu 12 dětí. Součástí
vyúčtování je také vyhodnocení nákladů na zabezpečení stravování žáků. Zde
činily náklady na jeden oběd 19,73 Kč. Žáci z naší obce odebrali v tomto
školním roce celkem 1 814 obědů. Z těchto údajů vyplývá, že obec je povina
zaplatit za školní docházku částku 60 101,- Kč a za zabezpečení obědů 35 781,Kč. Dále se k tomu ještě připočítávají náklady na jedno dítě předškolního věku
v mateřské škole, které činí 6 590,- Kč. Celková částka tedy je 102 000,-Kč.
Obecní zastupitelstvo konstatuje, že v posledních letech se náklady na jednoho
žáka ve škole v Neslovicích poněkud výrazněji zvedají a pověřuje starostu a
místostarostu jedna s představiteli obce Neslovice o vysvětlení tohoto stavu a
nastínění budoucího vývoje. Obec nemá takové finanční prostředky, aby mohla
platit stále více. Zajímavé je, že ve škole v Ivančicích tyto náklady dosahují výše
pouze 3 400,- Kč na žáka.
Dále starosta obce předložil návrh smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů na
žáka s obcí Neslovice na školní rok 2006/2007. Vzhledem k výše uváděným
skutečnostem se zastupitelstvo rozhodlo odložit projednání této smlouvy na
později po projednání a vyjasnění sporných částí s obcí Neslovice.
V závěru tohoto bodu zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasy úhradu
částky 102 000,- obci Neslovice.
7. Projednání rozpočtových opatření.
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrhy na změnu rozpočtu, které
vyplynuly z výše projednávaných skutečností.
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- výdej na úhradu příspěvku na zabezpečení IDS JMK dle smlouvy ve
výši 8 100,- Kč – použít ze zůstatku hospodaření 2005
- příjem dotace od JMK na zabezpečení voleb do zastupitelstva obce
ve výši 20 000,- Kč
- výdej na úhradu neinvestičních nákladů na žáka pro obec Neslovice
ve výši 102 500,-Kč – požije se zůstatku hospodaření 2005
8. Různé
Starosta informoval zastupitele a přítomné občany o průběhu některých akcí,
které v současné době v obci probíhají.
V obci proběhla sbírka ošacení a nepotřebných věcí pro domácnosti na
charitativní účely, starosta obce přečetl děkovný dopis společnosti Diakonie
Broumov a poděkoval občanům za projevený zájem a podporu této akce.
Obec zakoupí do budovy č.p.49 kamna na tuhá paliva, pro potřeby vytápění
třídy v době činnosti zájmových kroužků.
Začíná se rozvíjet činnost výtvarného kroužku pro děti a mládež, v počátcích
tento kroužek navštěvují děti v hojném počtu a činnost je hodnocena velmi
dobře a to je zásluha především paní Podlipné a p. Vašulínové za což jim patří
poděkování.
Je objednána počítačová sestava do knihovny na zabezpečení připojení
k internetu pro občany obce. Realizace v měsíci listopadu.
Proběhla jednání o výstavbě asfaltové cesty v části obce zvané K Zajíčku.
Proběhne vyměření obecního pozemku a výstavba komunikace firmou
KOREKT s.r.o. v ceně kolem 350 000,-Kč. Realizace akce se předpokládá
v druhé polovině měsíce října.

9. Diskuse
Dotaz: p. Bumbálek: Upozornil na špatný stav lípy u transformátoru a ptal se
kdo je jejím majitelem?
Odpověď: starosta- o špatném stavu víme, lípa je vedena jako kulturní památka
státu, budeme se informovat jak to řešit
Dotaz: p.Havlík: Kdy bude společnost Yviso požadovat zaplacení prací na
výstavbě rozhledny
Odpověď: starosta – Společnost YVISO je vázaná smlouvou s obcí Hlína, ve
které se hovoří o tom, že splátky budou probíhat po vzájemné konzultaci
s ohledem na finanční prostředky obce.
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Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 19.9.2006

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. Žádost na odbor Regionálního rozvoje JMKÚ o změnu určení dotace ve
výši 106 000,-Kč, kterou obec obdržela na stavbu chodníku podél
komunikace 395 a kterou zatím nemůže využít, na stavbu přípojky
k Rozhledně Vladimíra Menšíka na Hlíně.
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
2. „Smlouvu o dílo“, kterou obec uzavře se společností Z+H Stavby na klíč
s.r.o., se sídlem Brno, Mlýnská 326/13 , na vybudování elektro-přípojky
nn k rozhledně v ceně 253 821,-Kč. Tato přípojka je nutná vybudovat pro
potřeby možnosti pronájmu telekomunikační společnosti SELF servis,
která také náklady na vybudování přípojky přispěje částkou 230 000,-Kč.
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
3. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky z obce, kteří ve školním roce
2005/2006 plnili školní docházku v ZŠ Neslovice ve výši 102 500,- Kč.
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

4. Rozpočtové opatření:
a) úhrada příspěvku na zabezpečení IDS dle smlouvy JMK – 8 030,Kč
b) příjem dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstva – 20 000,-Kč
c) úhrada neinvestičních nákladů na žáka obec Neslovice – 102 500,Kč
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
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Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
5. Informaci starosty obce o stavu výstavby „Rozhledny Vladimíra Menšíka
na Hlíně“, o dalším postupu prací, o přípravě propagačních materiálu pro
turistický ruch a termínu slavnostního otevření rozhledny, který byl
stanoven na 29.4.2007.
6. Informaci starosty obce o přípravě voleb do zastupitelstva obce.

Obecní zastupitelstvo ukládá:
7. Starostovi a místostarostovi obce projednat se společností SELF s.r.o.
vznešené připomínky k navrhované smlouvě o nájmu nebytových prostor
na rozhledně v termínu do příštího zasedání zastupitelstva.
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
8. Starostovi a místostarostovi obce projednat se zástupci obce Neslovice a
vedením ZŠ Neslovice a požadovat přesnější vysvětlení výdajů na
zabezpečení školní docházky v termínu do příštího zasedání zastupitelstva
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21.10 hod
ukončil.

Ověřili:
Rostislav Koudelný: ………………….

Zapsal: Vladislav Vašulín
………………………..

Richard Nesvačil

………………….
Starosta: Dostalý Miloš
………………………..
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