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Veřejné zasedání  č.  2 / 2006 

 

 

        Dne 7.12.2006 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné 

zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Přítomni :  8 členů 

p. Sliacky, p.Dostalý, p. Matoušek, p.Hošek, p.Duda,  p. Kocáb, pí.Vašulínová, 

pí. Mgr. Veselá 

 

Omluveni : p. Ing. Pacholík 

Hosté : 12 

 

1/ Zahájení 

 

       Starosta pan Miloš Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání. 

Konstatoval, že je přítomno osm členů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. 

Jako zapisovatelku navrhnul paní Mgr. Veselou,  za ověřovatele zápisu navrhnul 

pana Matouška a paní Vašulínovou. 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 dodatku ke „Smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění odpadu“ 

číslo 103 000 039 se společností SITA CZ  

3. Projednání a schválení komisí a výborů obecního zastupitelstva 

4. Projednání odměn členů zastupitelstva 

5. Projednání rozpočtových opatření 

6. Různé – informace z činnosti obecního zastupitelstva 

o Mikulášská besídka pro děti 

o Adventní koncert  

o Kalendáře pro rok 2007 

o Setkání se zástupci KČT a Mikroregionu Ivančice u Rozhledny V. 

Menšíka 

o Výtvarný kroužek dětí na Hlíně – odměna pro vedoucí kroužku 

o Hospodaření obce na počátku roku 2007 – rozpočtové provizorium        

7. Diskuse 

8. Usnesení a závěr 
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2/   Projednání dodatku ke „Smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění odpadu“ 

číslo 103 000 039 se společností SITA CZ  

 

       Společnost SITA CZ, která zajišťuje pravidelně svoz odpadu v obci Hlína, 

oznámila navýšení cen za odvoz jedné tuny odpadu o 100,- Kč. Uvedené 

navýšení platí od 1.1.2007. Na jednoho občana se tak zvyšuje poplatek o 30,- 

Kč. Vzhledem k tomu, že výše uvedená společnost bude od roku 2007 zajišťovat 

svoz odpadu v regionu Ivančic, rozhodnula, že pro obec Hlína bude navýšení na 

jednu osobu činit pouze 6,- Kč. 

       Pro každého občana trvale bydlícího na Hlíně anebo majícího na Hlíně 

rekreační chalupu z toho vyplývá, že se jich uvedená změna nijak finančně 

nedotkne, a že poplatky pro rok 2007 zůstávají v nezměněné výši. Uvedené 

navýšení finančních prostředků uhradí obec.  

        Svoz odpadu bude i nadále probíhat ve čtrnáctidenních intervalech, dvakrát 

v roce bude proveden svoz nebezpečného odpadu. Mimo pravidelný odvoz 

odpadu z domácností zajišťuje společnost SITA CZ i jedenkrát v měsíci odvoz 

tříděného odpadu – skla a dvakrát v měsíci odvoz tříděného odpadu – plastových 

lahví. Starosta sdělil, že je třeba, aby občané pravidelně třídili odpad /sklo, 

plast/, neboť za nasbírané množství uvedeného tříděného odpadu obec získává 

zpět do rozpočtu určité finance.  

       Dále zmínil, že zastupitelstvo zvažuje do budoucna třídit a odvážet železný 

šrot vlastními silami, neboť je tento druh odpadu finančně dobře oceněn, a 

jednalo by se tak o další přísun financí pro obecní rozpočet.  

       Zastupitelstvo schválilo dodatek  ke „Smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění 

odpadu“ číslo 103 000 039 se společností SITA CZ a.s.ve formě identifikačního 

listu obce, kterým se stanovují ceny za svoz odpadů z obce v roce 2007. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

3/  Projednání a schválení komisí a výborů obecního zastupitelstva 

 

     Obecní zastupitelstvo je povinno zřídit kontrolní a finanční výbor, dále 

navrhuje zřízení stavební komise a nově také komisi pro kulturní a společenský 

život v obci. Komise a výbory musí být nejméně tříčlenné, členy komisí a 

výborů nesmí být starosta, místostarosta ani tajemník obecního úřadu. Ve 

složení členů komisí a výborů musí být minimálně jeden ze členů členem 

zastupitelstva, ostatní členové mohou být občany obce Hlína i občany jiné obce. 
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Volba finančního výboru: 

       Finanční výbor kontroluje hospodaření s majetkem obce, návrhy 

rozpočtových opatření, stav finančních prostředků, inventarizace apod.  

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že pro funkci 

předsedy finančního výboru navrhuje pana Milana Hoška. Uvedený návrh byl 

schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že dalšími členy 

finančního výboru navrhují paní Annu Hlavoňovou a pana Roberta Dudu. 

Uvedený návrh byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

Volba kontrolního výboru: 

      Kontrolní výbor provádí kontrolu plnění činnosti obce, kontroluje zda a jak 

jsou plněna usnesení z veřejných zasedání  zastupitelstva obce, dohlíží nad 

dodržováním zákonem daných lhůt pro vyřízení žádostí, kontroluje evidenci 

rozhodnutí obecního úřadu, apod.  

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že pro funkci 

předsedy kontrolního výboru navrhuje pana Jaromíra Kocába. Uvedený návrh 

byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že dalšími členy 

kontrolního výboru navrhují paní Kamilu Veselou a paní Danu Vodákovou. 

Uvedený návrh byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

Volba stavební komise: 

     Stavební komise je zřízena z důvodů snadnějšího jednání a vyřizování 

stavebních úprav pro občany obce. Občané tak mohou žádat o vyjádření nebo 

povolení drobných staveb, výměn oken, střešní krytiny, oplocení apod. cestou 

Obecního úřadu Hlína a nemusí žádat mnohem složitější cestou Stavební úřad 

v Ivančicích.  

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že pro funkci 

předsedy stavební komise navrhuje pana Jozefa Sliackeho. Uvedený návrh byl 

schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 
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      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že dalšími členy 

stavební komise navrhují pana Tomáše Hoška a pana Miroslava Pacholíka. 

Uvedený návrh byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

Volba komise pro kulturní a společenský život v obci: 

  

      Uvedená komise je nově zřízenou komisí, cílem činnosti komise je 

především sjednocení a zaktivizování společenského dění na Hlíně. Komise by 

měla propojit činnost SDH, Divadelního kroužku, Babince, výtvarného kroužku, 

knihovny s dalšími aktivitami  a společenskými událostmi. Při plánování 

rozpočtu obce bude pro výše uvedenou komisi vyčleněno v budoucnu více 

finančních prostředků.  

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že pro funkci 

předsedkyně komise pro kulturní a společenský život v obci navrhuje paní Janu 

Vašulínovou. Uvedený návrh byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

      Zastupitelstvo obce se na pracovním zasedání dohodlo, že dalšími členy 

komise pro kulturní a společenský život v obci navrhují pana Petra Matouška, 

Jozefa Sliackeho, Jaromíra Kocába a paní Radku Havlíkovou. Uvedený návrh 

byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

      Pan Milan Hošek poznamenal, že by členy komise pro kulturní a 

společenský život v obci měl doplnit i někdo z členek pravidelného cvičení pro 

ženy, pod vedením Anny Hlavňové. Starosta tento návrh uvítal a sdělil, že by 

bylo vhodné komisi také doplnit nějakou osobu z obce za oblast sportu. 

Uvedené doplnění členů by bylo projednána na příštím zasedání. 

 

4/   Projednání odměn členů zastupitelstva 

 

       Nařízení vlády č. 37 / 2003, příloha č.1 ze dne 22.2.2006 o odměnách za 

výkon členů zastupitelstev stanoví měsíční odměny pro členy zastupitelstva 

v této výši (odměny se skládají z pevné části a příplatku): 

 

- starosta:   odměna  7 900,- Kč 

                   příplatek   3 411,- Kč 

                   celkem  11 371,-Kč 
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- místostarosta:   odměna  6 540,- Kč 

                            příplatek   3 411,- Kč 

                            celkem    9 951,-Kč 

- předseda výboru nebo komise zastupitelstva obce:  odměna     760,-Kč     

                                                                                     příplatek    150,- Kč 

                                                                                     celkem      910,- Kč 

    

- člen zastupitelstva obce:   odměna     230,-Kč  

                                             příplatek     150,-Kč  

                                             celkem      380,-Kč 

Uvedené návrhy odměn byly schváleny. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

5/ Projednání rozpočtových opatření  

 

      Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně  schválilo následující 

rozpočtová opatření: 

- navýšení rozpočtu na příjmové části o částku 106 000,- Kč, kterou 

obec obdržela z rozpočtu JMK na stavbu přípojky  k rozhledně 

- navýšení výdajové části rozpočtu v položce kronika obce o částku 

12000,- Kč, která bude použita na vyplacení odměny pro kronikáře 

obce (kronikář obce pan Jaroslav Vašulín vytvořil pro obec Hlína 

rozsáhlou publikaci Historie hodů na Hlíně. Uvedená kniha bude 

k dispozici v obecní knihovně k nahlédnutí, nebude zapůjčována 

mimo prostory knihovny). 

- vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je třeba upravit rozpočet 

obce a to snížením na paragrafu 2219 o 40 000,-Kč ( finance 

připravené na stavbu chodníku, který se letos budovat nebude ) a 

zvýšení na paragrafu 3319 – kronika obce o 10 000,-Kč a paragraf 

6171 – státní správa o 30 000,- Kč 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

6/ Různé 

 

o Mikulášská besídka pro děti – zábavné odpoledne proběhne v sobotu 

9.12.2006 v 15.00 hodin v pohostinství paní Koudelné. Akci 

zajišťuje OÚ Hlína ve spolupráci se spolkem Babinec. Pro děti 

s trvalým pobytem v obci Hlína je zajištěn balíček sladkostí 

v hodnotě 100,- Kč/kus. 
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o Adventní koncert – proběhne v neděli 10.12.2007 v 15.00 hodin 

v kostele Sv. Kunhuty na Hlíně. Vystoupí zde Dětský chrámový sbor 

z Oslavan. Akci zajišťuje OÚ Hlína a spolek Babinec. Účinkující 

nepožadují finanční částku za vystoupení, pouze občerstvení, které 

zařizují členky spolku Babinec. 

o Kalendáře pro rok 2007 – Mikroregion Ivančice zajišťuje jako každý 

rok kalendáře pro rok 2007. Letos budou kalendáře k dispozici až po 

18.12.2006. Zpoždění dodávky kalendářů je dáno změnou 

tématického zaměření kalendáře – původně měl obsahovat kresby 

jednotlivých památných míst, krajinek apod. z regionu, nově bude 

toto nahrazeno historickými fotografiemi z regionu.  

o Setkání se zástupci KČT a Mikroregionu Ivančice u Rozhledny V. 

Menšíka. Zde došlo k předběžné dohodě, aby část nákladů na 

slavnostní otevření rozhledny a propagaci této akce, převzal 

Mikroregion Ivančice. 

o Výtvarný kroužek dětí na Hlíně – byla navržena finanční odměna pro 

vedoucí kroužku paní Táňu Podlipnou ve výši 200,- Kč za každé 

provedené odpoledne (vždy jedenkrát týdně asi 2 hodiny). Zpětně ji 

bude doplacena odměna za tuto činnost od doby vzniku kroužku, tj. 

od září 2006. Uvedený návrh byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

o Hospodaření obce na počátku roku 2007 – hospodaření v 

počátečních měsících  roku 2007 bude dle rozpočtového provizoria, 

které se bude řídit dle hospodaření v roce 2006 a je přílohou tohoto 

zápisu. Uvedený návrh byl schválen. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                        Zdržel se:   0 

 

7/ Diskuse 

Pan Seidl: 

1- Kde bude vyplácena podpora při bezmocnosti, zda-li na OÚ Hlína nebo 

v Ivančicích?  Odpověď: Oprávnění toto vyplácet má pověřená obec – Ivančice. 

2- Nová kominická firma, zabezpečující od roku 2006 kominické služby na Hlíně 

měla dle původního sdělení provádět čistění komínů dvakrát v roce za jednu 

platbu, ale provádí toto dvakrát v roce a požaduje za obě služby zaplatit? 

Odpověď: Bude zjištěno, jaké jsou podmínky a ceny za jednotlivé služby. 

3- Upozornil, že dle jeho poznatku dochází někdy k tomu, že společnost 

zajišťující svoz odpadu z obce, tříděný odpad neukládá do daných sběrných 

vozů, ale sesypává jej k ostatnímu odpadu. Odpověď: K uvedenému jednání by 

nemělo docházet, neboť svoz tříděného odpadu je v odlišných termínech a vždy 

jinými, speciálními vozidly. Starosta rovněž upozornil, že společnost SITA CZ 

někdy nalézá špatně tříděný odpad – v kontejnerech na plast byly nalezeny i 

skleněné lahve. 
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Paní Vodáková:  

K minulému dotazu doplnila, že je možné, že se občané při třídění spletou, neboť 

oba kontejnery, pro plast i sklo jsou vedle sebe. Navrhnula, zda-li by nemohli 

být tyto kontejnery odděleně na jednotlivých místech. 

 

Pan Musil: 

Stížnost na kominické služby v měsíci prosinci – kominík nechodil v předem 

daných termínech. Odpověď: Bude jednáno s výše uvedenou kominickou službou 

a bude sjednána náprava. 

 

Pan Hošek: 

Zda-li bude opět zpívání před kostelem dne 24.12.2006? Odpověď: Vánoční 

zpívání opět proběhne po mši v kostele, asi v 15.00 hodin. Starosta doplnil, že 

letos bude v blízkosti kostela umístěn i vánoční strom a na Štědrý den budou 

zajištěni muzikanti,  od 16.30 hodin, kteří budou procházet obcí a hrát. 

 

8/ Usnesení a závěr 

 

       Starosta pan Dostalý přečetl usnesení z veřejného zasedání obecního 

zastupitelstva konaného dne 7.12.2006 na Hlíně. 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

 schvaluje: 

 

a) Dodatek ke „Smlouvě o sběru, svozu a zneškodnění odpadu“ číslo 103 

000 039 se společností SITA CZ a.s.ve formě identifikačního listu obce, 

kterým se stanovují ceny za svoz odpadů z obce v roce 2007. 

 

b) Na základě nařízení vlády č. 37 / 2003 , příloha č.1 ze dne 22.2.2006 o 

odměnách za výkon členů zastupitelstev měsíční odměny pro členy 

zastupitelstva v této výši: 

- starosta          :   odměna  7 900,- Kč 

                             příplatek   3 411,- Kč 

                             celkem  11 371,-Kč 

- místostarosta :   odměna  6 540,- Kč 

                             příplatek   3 411,- Kč 

                             celkem    9 951,-Kč 
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- předseda výboru nebo komise zastupitelstva obce: 

                            odměna     760,-Kč  

                            příplatek      150,-Kč  

                            celkem      910,-Kč  

- člen zastupitelstva obce: 

                            odměna     230,-Kč 

                            příplatek     150,-Kč 

                            celkem      380,-Kč 

 

 

c) Finanční odměnu ve výši 12 000,- Kč pro kronikáře obce pana Jaroslava 

Vašulína, bytem Hlína č.p. 67, za vypracování dokumentu s fotografiemi 

o historii tradičních rozmarýnových hodů v obci 

        

 

d) Finanční odměnu ve výši ve výši 200,- Kč za jedno odpolední vedení 

týdně výtvarného  a zájmového kroužku pro děti pro paní Táňu 

Podlipnou, bytem Hlína č.p.96. Současně schvaluje doplacení odměny z 

této činnosti od měsíce září 2006. 

 

e) Následující rozpočtová opatření: 

 navýšení rozpočtu na příjmové i výdajové části o částku 106 000,- Kč, 

kterou obec obdržela z rozpočtu JMK na stavbu přípojky  k rozhledně 

 navýšení výdajové části rozpočtu § 6171 o 30 000,- Kč 

 navýšení výdajové části rozpočtu § 3319 o 10 000,- Kč 

 snížení výdajové části rozpočtu na položce § 2219 o 40 000,- Kč 

 

f) Hospodaření v počátečních měsících  roku 2007 dle rozpočtového 

provizoria, které je shodné s rokem 2006 a je přílohou tohoto zápisu 

  

 

 zřizuje: 

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů:  

 finanční výbor 

 kontrolní výbor 

 komisi výstavby 

 komisi pro kulturní a společenský život v obci 
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 jmenuje:  

 

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů:  

 

a) předsedou finančního výboru pana Milana Hoška, bytem Hlína č.p.120 

 

b) členy finančního výboru  p.Roberta Dudu, Hlína č.p. 100 a pí. Annu 

Hlavoňovou, Hlína č.p.46 

 

c) předsedou kontrolního výboru pana Jaromíra Kocába, Hlína č.p.59 

 

d) členy kontrolního výboru pí. Mgr. Kamilu Veselou, Hlína č.p.17 a pí. Danu 

Vodákovou, Hlína č.p.86       

          

e) předsedou stavební komise pana Jozefa Sliackeho , Hlína č.p.13 

          

f) členy stavební komise p. Ing. Miroslava Pacholíka, Hlína č.p.57 a p. 

Tomáše Hoška, Hlína č.p.120        

 

g) předsedou komise pro kulturní a společenský život v obci pí. Janu 

Vašulínovou, Hlína č.p.78 

 

h) členy komise pro kulturní a společenský život v obci p.Petra Matouška, 

Hlína č.p.41, p.Jozefa Sliackeho, Hlína č.p.13, p.Jaromíra Kocába, Hlína 

č.p.59 a pí.Radku Havlíkovou, Hlína č.p.87 

 

       Starosta popřál všem přítomným příjemně strávenou dobu adventní i 

nadcházející Vánoce a do nového roku hodně sil, zdraví, pohody a úspěchů. Na 

závěr poděkoval všem přítomným za účast a zájem o dění v obci a zasedání 

ve 20.10 hodin ukončil.  

  

                                                                      ……………………………… 

Ověřili:                                                       Zapsala: Mgr. Kamila Veselá  

             ………………………… 

            

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

                                                                               Starosta: Miloš Dostalý 
 

 


