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Veřejné zasedání  č. 3  / 2007 

 

 

        Dne 29.3.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání 

obecního zastupitelstva obce Hlína. 

 

Přítomni :  9 členů 

p. Jozef Sliacky, p.Miloš Dostalý, p. Petr Matoušek, p.Milan Hošek, p.Robert Duda,  p. 

Jaromír Kocáb, pí. Jana Vašulínová, pí. Mgr. Kamila Veselá, p. Ing. Miroslav Pacholík 

 

Omluveni :  0 

Hosté : 13 

 

1/ Zahájení 

 

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

přítomno devět členů a zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné. Jako zapisovatelku navrhnul 

paní Mgr. Veselou,  za ověřovatele zápisu navrhnul pana Jaromíra Kocába a pana Milana 

Hoška. Oba tyto návrhy byly jednomyslně schváleny. Pan Dostalý přečetl návrh programu 

zasedání a požádal přítomné o jeho doplnění. Zastupitelstvo schválilo program zasedání 

v tomto znění: 

 

 

1. Zahájení 

2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006 . 

3. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2007. 

4. Projednání dohody o úhradě neinvestičních nákladů s městem Ivančice za žáky, 

kteří navštěvují základní školu TGM Ivančice. 

5. Projednání a schválení požárního a návštěvního řádu Rozhledny Vladimíra 

Menšíka na Hlíně. 

6. Různé – informace z činnosti obecního zastupitelstva 

o Oprava kříže u kostela 

o Kulturní vystoupení – koncert Pavla Nováka dne 29.4.2007 

o Povolení ohňostrojových prací dne 29.4.2007 

o Zhotovení pohlednic obce Hlína  

o Zhotovení informačních cedulí pro OÚ, obec, školu a rozhlednu 

o Zhotovení praporu obce 

o Informační brožura „Rozhledny na Hlíně v době minulé a Rozhledna 

Vladimíra Menšíka na Hlíně“ 

o Webové stránky obce Hlína 

o Slavnostní otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně    

7. Diskuse 

8. Usnesení a závěr 

 

2/   Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2006. 

 

      Starosta Miloš Dostalý předložil závěrečný účet obce za rok 2006, zejména zmínil plnění 

příjmů a výdajů, hospodaření s majetkem obce, zprávu o výsledku hospodářského auditu obce 

a vyúčtování finančních prostředků – dotací pro obce a jejich využití. 
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Hospodaření obce v roce 2006 – příjmová část 2 238 026,- Kč, výdajová část  2 089 197,- Kč, 

nevyčerpáno 148 820,- Kč. Zůstatek na účtu obce k 31.12.2006 činí 1 127 145,- Kč. 

Pohledávky tvoří 15 575,- Kč. 

Kontrolu hospodaření obce tzv. audit provedl pan Efenberger z KÚ Jihomoravského kraje, 

odboru kontroly. Výsledek kontroly – bez výhrad a připomínek, pouze drobné výtky  měl 

k zpracování zápisů kontrolních komisí OZ. 

Poskytnuté dotace v roce 2006 činí 50 000,- Kč na rekonstrukci požárního agregátu a 

106 000,- Kč na el. přípojku k rozhledně. 

Zastupitelé neměli žádných připomínek či výhrad k závěrečnému účtu obce za rok 2006. 

 

       Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

3/  Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2007. 

 

     Starosta Miloš Dostalý přednesl návrh rozpočtu pro rok 2007. Příjmy navrženy ve výši 

2 070 600,- Kč a výdaje ve výši 2 070 600,- Kč. Z navrhovaných výdajů v roce 2007 zmínil 

například opravu silnice ke Grégrům a Fialům,  výstavbu chodníků, úpravu prostranství před 

autobusovou zastávkou včetně nové zastávky, zeleně a laviček, opravu a doplnění veřejného 

osvětlení v obci, opravu budovy hasičky a školy, obnovu hodnot místní kultury (rozhledna, 

prapor obce) atd. 

Pana Sliacky měl dotaz na 250 000,- Kč za přípojku na rozhlednu, které zde nejsou uvedeny. 

Odpověď: na toto bude třeba udělat speciální rozpočtové opatření. 

 

       Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2007 dle přílohy tohoto zápisu. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

4/   Projednání dohody o úhradě neinvestičních nákladů s městem Ivančice za žáky, 

kteří navštěvují základní školu TGM Ivančice. 

 

       Zastupitelé projednali dohodu o úhradě neinvestičních nákladů s městem Ivančice za 

žáky, kteří navštěvují základní školu TGM Ivančice. Jedná se pouze o podepsání dohody, 

výše nákladů na 6 žáků z obce Hlína, kteří školu navštěvují, budou vyfakturovány v červenci 

2007. Starosta zmínil velmi rozdílné výše fakturovaných nákladů od ZŠ v Ivančicích a MŠ a 

ZŠ v Neslovicích, kdy náklady neslovické školy jsou velmi vysoké. 

 

Zastupitelé schválili dohodu o úhradě neinvestičních nákladů s městem Ivančice za žáky, kteří 

navštěvují základní školu TGM Ivančice. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

5/   Projednání a schválení požárního a  návštěvního řádu Rozhledny Vladimíra 

Menšíka na Hlíně. 

 

      V souvislosti s otevřením nové Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně starosta sdělil, že 

kolaudační řízení proběhne ve třech etapách. První etapa kolaudace rozhledny proběhla  dne 

27.3.2007 bez problémů a v nejbližších dnech lze očekávat výsledné schvalující stanovisko ke 

kolaudaci.  
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      Dále předložil požární a  návštěvní řád rozhledny. Na provozovatele rozhledny bude 

následně vypsáno výběrové řízení, neboť obec sama nemůže rozhlednu provozovat. 

 

Zastupitelé schválili požární a návštěvní řád Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně, který je 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

6/ Různé – informace z činnosti OZ 

 

Oprava kříže u kostela – na základě smlouvy z usnesení z roku 2006 na 47 180,- Kč. 

Restaurátorem kříže je pan MGr.A. Jeřábek Bohdan, který se zavázal opravit podstavec, 

sošku Krista, pamětní desku a provést pozlacení. Původně garantoval touto opravou  záruku 

na dílo na 5-10 let, ale po bližším ohledání památky zjistil, že je ve velmi dezolátním stavu, 

kdy by plánované opravy nebyly dostačující. Navrhuje udělání nového podstavce a provedení 

dalších oprav, kdy celková částka za opravu by byla 66 390,- se zárukou na 50 let. Zastupitelé 

Hošek, Sliacky a Matoušek měli připomínky k této opravě, ale nakonec se zastupitelé shodli 

na tom, že je nutné opravu provést důkladně. 

 

Zastupitelé schválili smlouvu o dílo č. 2/2007 s panem MGr.A. B. Jeřábkem, bytem Tábor 

48D, Brno, která zajišťuje provedení celkové opravy kříže vč. vyzlacení litinového Krista, 

který je majetkem obce, v celkové ceně 66 390,- Kč. 

 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    1 

 

 

Kulturní vystoupení Pavla Nováka – Při slavnostním otevření rozhledny bude mimo jiné na 

programu vystoupení Pavla Nováka. Jedná se o 90ti minutový koncert ve venkovním 

prostředí s názvem „Mix pro děti a dospělé“ v ceně 14 900,- Kč. 

Pan Hošek připomenul, že se jedná o jediné vystoupení v den otevření rozhledny, které je obcí 

placeno, ostatní účinkující zde vystoupí pouze za cenu občerstvení, někteří případně za 

náhradu dopravy. 

 

Zastupitelé schválili smlouvu o užití uměleckého výkonu s panem Novákem Pavlem č. 27127, 

na vystoupení při slavnostním otevření rozhledny v ceně 14 900,- Kč. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

Ohňostrojové práce – Jaroslav Habáně z Oslavan provede v den otevření rozhledny slavnostní 

ohňostroj, kdy v souvislosti s tímto žádá o povolení ohňostrojových prací v katastru obce 

Hlína. Ohňostroj bude proveden dne 29.4.2007 v 21.30 hodin, po obci požaduje zajištění 

prostoru odpaliště a také zajištění požární hlídky. Obec se na zaplacení ohňostroje 

pravděpodobně nebude podílet žádnou finanční částkou, vše budou platit sponzoři, toto je 

ještě předmětem dalšího jednání (cena za ohňostroj je 30 000,- Kč). 

 

Zastupitelé schválili žádost o povolení ohňostrojových prací pana Jaroslava Habáně, Široká 

31, Oslavany, který provede na ukončení slavnostního otevření rozhledny ohňostroj. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 
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Zhotovení pohlednic obce Hlíny – místostarosta Ing. Pacholík  předložil grafické návrhy tří 

druhů pohlednic obce Hlíny, které obec navrhnula k tisku a prodeji  v den otevření rozhledny 

a poté k dalšímu prodeji na rozhledně a v prodejně u Hošků. V částce 10 341,- Kč bude 

natisknuto 3 tisíce pohlednic ve trojím provedení. 

 

Zastupitelé schválili výrobu tří druhů pohlednic obce Hlíny v celkovém počtu 3000 ks za 

částku 10 341,- Kč, kterou provede společnost ExtraPrintCZ, a.s., Poděbradská 780/61a, 

Praha. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

Výroba informačních cedulí – místostarosta Ing. Pacholík sdělil, že obec navrhnula výrobu tří 

druhů smaltovaných cedulí: Obec Hlína (3 ks,  začátek a konec obce Hlíny, na OÚ), 

Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně (1x), Místní lidová knihovna (1x na budovu školy) 

v celkové ceně 13 202,- Kč. Vybrána byla firma Smaltovna Tupesy a.s. 

 

Zastupitelé se dohodli na výrobě informačních cedulí – obec Hlína 3 ks, Místní lidová 

knihovna 1 ks a Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně 1 ks – společností Smaltovna Tupesy 

a.s., Tupesy 345 v ceně 13 202,- Kč. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

Prapor se znakem obce – místostarosta Ing. Pacholík informoval o výběru firem na zhotovení 

slavnostního a obyčejného praporu se znakem obce. 

Zastupitelé se dohodnuli na výběru firmy pí. Mikulová, Samotížky, 772 00, v ceně za 

slavnostní prapor 3 850,- Kč a obyčejný prapor 850,- , celková částka 4 700,- Kč. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

Brožura Rozhledny na Hlíně v dobách minulých a Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně – 

pí Veselá sdělila, že na základě materiálů a fotografií od pana Jaroslava Vašulína byla 

doplněna a zpracována  výše  uvedená brožura, která bude předána do tisku. Tisknout se bude 

v rosické tiskárně Glorie. Celkové náklady 15 000,- Kč, kdy bude zhotoveno celkem asi 

1000,- brožur, které se budou prodávat na slavnostním otevření rozhledny. 

 

Zastupitelé schválili nákup propagační brožury „Rozhledny na Hlíně v dobách minulých a 

Rozhledna Vladimíra Menšíka na Hlíně“ , které zhotoví tiskárna Glorie Rosice v celkové ceně 

do 15 000,- Kč. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

Internetové stránky obce Hlína – pí. Veselá informovala tom, co webové stránky obce 

nabízejí, o provedených změnách a o odkazu „TOP LIST“, kde si může každý návštěvník 

prohlédnout a zjistit sledovanost stránek. Nejvíce navštěvovanými odkazy jsou „Co se děje na 

Hlíně“ a „Rozhledna“. Dále vyzvala přítomné, aby sami vyjádřili svoji spokojenost či 

nespokojenost se stránkami, případně zaslali náměty, nápady či připomínky na e-mail obce 
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nebo přímo na kontakty na stránkách uvedené na pí. Veselou. Během 14 dní, kdy funguje 

odkaz „TOP LIST“ navštívilo webové stránky obce  již 378 lidí. Starosta pochválil webové 

stránky obce a doplnil, že obec již za správu a údržbu serveru, který provozuje soukromá 

firma, zaplatila 40 000,- Kč, ale že jsou to dobře investované peníze, neboť se tímto obec 

velmi dobře prezentuje širokému spektru osob a firem. 

 

Slavnostní otevření rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně – starosta informoval o 

přípravných akcích na tuto slavnost, kdy odhadovaná návštěvnost může být při pěkném počasí 

až 1000 lidí. Dále sdělil, že již byly vyrobeny dřevěné turistické známky s logem rozhledny, o 

které je již teď velký zájem. Známky se budou prodávat za pevně stanovenou cenu, která je 

pro tento výrobek stanovena stejně v celé ČR, za 25,- Kč. Výrobní cena známky je 14,- Kč. 

Dále informoval o spolupráci se SDH Hlína na přípravě akce a požádal přítomné občany o 

možnou spolupráci a pomoc při akci. Zmínil zapůjčení stanů, stolů, dohodu s pivovarem 

Černá Hora a také uvedl podrobný kulturní program, včetně zajištěné kyvadlové dopravy na 

místo konání akce.  

 

 

7/ Diskuse 

 

Pan Mudrian: 

1- Jak je to s přihlašováním studní a s odběrem vody ze soukromých studní v souvislosti 

s novým zákonem? 

Odpověď: Na obec Hlína právě dorazily materiály, formuláře a podklady k této věci, po 

prostudováni budou o tomto občané informováni. Získat potřebné formuláře bude možno na 

OÚ Hlína, přihlášení a další úkony již bude řešit OŽP MěÚ Ivančice. 

 

Pan Nesvačil Richard: 

Bude ohňostroj na Hlíně  i když pan Habáň nesežene na toto potřebné peníze od sponzorů? 

Odpověď: Obec zatím podepsala dohodu o provedení ohňostrojových prací a dohledu hasičů, 

ale nezavázala se k žádné finanční částce. 

 

Jak to vypadá se stavbou WC na hasičce? 

Odpověď: V letošním roce se stavba WC na hasičce uskuteční. 

 

Pan Zdeněk Havlík: 

Proč jsou v obci na vozovce vytvořeny díry? 

Odpověď: Obec nic takového neprováděla, ani neví o tom, kdo by to udělal. Pokud jsme o tom 

nebyli informováni, pravděpodobně se jedná o činnost Jm správy a údržby silnic. Toto 

ověříme. 

 

Paní Anna Hlavňová: 

Vyslovila spokojenost s internetovými stránkami obce a poděkovala pí. Veselé za tvorbu 

stránek obce. Pí. Veselá poděkovala v této věci panu Jaroslavovi Vašulínovi, který poskytnul 

velmi cenné, pečlivé a zajímavé informace o obci nejen z obecní kroniky, které po léta 

nashromáždil, a ze kterých pí. Veselá čerpala při tvorbě stránek. 

 

Pan Aleš Musil: 

Bude-li se vypouštět nádrž na Paloučkách, neboť je ve velmi znečistěném stavu? 

Odpověď: Ano, nádrž se bude vypouštět a čistit, je potřeba ji udržet v čistotě, neboť je to 

požární nádrž. 
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V této věci pan Jaroslav Vašulín navrhnul pročistit i zde se nacházející studánku, která dříve 

zásobovala vodou tuto nádrž (rybník).  

 

 

8/ Usnesení a závěr 

 

       Starosta pan Dostalý přečetl usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 

konaného dne 29.3.2007 na Hlíně. 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

 schvaluje: 

 

a) Závěrečný účet obce za rok 2006 bez výhrad. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

b) Rozpočet obce na rok 2007 dle přílohy tohoto zápisu. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

c) Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů s městem Ivančice za žáky, kteří navštěvují 

základní školu TGM Ivančice. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

d) Požární a návštěvní řád Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně, který je přílohou tohoto 

zápisu. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

e) Smlouvu o dílo č. 2/2007 s panem MGr.A. B. Jeřábkem, bytem Tábor 48D, Brno, která 

zajišťuje provedení celkové opravy kříže vč. vyzlacení litinového Krista, který je majetkem 

obce, v celkové ceně 66 390,- Kč. 

Pro návrh:    8             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    1 

 

f) Smlouvu o užití uměleckého výkonu s panem Novákem Pavlem č. 27127, na vystoupení při 

slavnostním otevření rozhledny v ceně 14 900,- Kč. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

g) Žádost o povolení ohňostrojových prací pana Jaroslava Habáně, Široká 31, Oslavany, který 

provede na ukončení slavnostního otevření rozhledny ohňostroj. 

 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

h) Výrobu tří druhů pohlednic obce Hlíny v celkovém počtu 3000 ks za částku 10 341,- Kč, 

kterou provede společnost ExtraPrintCZ, a.s., Poděbradská 780/61a, Praha. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 
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i) Výrobu informačních cedulí – obec Hlína 3 ks, Místní lidová knihovna 1 ks a Rozhledna 

Vladimíra Menšíka na Hlíně 1 ks – společností Smaltovna Tupesy a.s., Tupesy 345 v ceně 

13 202,- Kč. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

j) Výrobu 2 ks praporů obce Hlína, kterou provede pí. Mikulová, Samotížky 772 00 v ceně za 

slavnostní prapor 3 850,- Kč a obyčejný prapor 850,- , celková částka 4 700,- Kč. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

k) Tisk propagační brožury „Rozhledny na Hlíně v dobách minulých a Rozhledna Vladimíra 

Menšíka na Hlíně“ , které zhotoví tiskárna Glorie Rosice v celkové ceně do 15 000,- Kč. 

Pro návrh:    9             Proti návrhu:    0                       Zdržel se:    0 

 

 

   Obecní zastupitelstvo po projednání : 

 

 bere na vědomí 

 

      Informace o průběhu příprav na slavnostní otevření Rozhledny Vladimíra Menšíka na 

Hlíně, které proběhne dne 29.4.2007 a které prezentoval starosta obce Miloš Dostalý. 

 

 

       Starosta poděkoval všem za účast na dnešním zasedání, veřejné zasedání ukončil a 

všechny zde zúčastněné pozval na krátkou prezentaci DVD – dokument od pana Prokopa 

z ČT Brno, který byl natočen před třemi roky. Uvedený dokument měla odvysílat ČT 

v pořadu Toulavá kamera, ale toto nebylo radou ČT schváleno. Dokument ve 12 minutách 

mapuje přípravy i samotné konání divadla na Hlíně – přestavení „Nezapřeš nikdy ženy své“. 

 

Následovalo promítání DVD. 

 

 

      Zasedání bylo ukončeno ve 21.15 hodin. 

 

                                                   Zapsala : Mgr. Veselá Kamila   ……………………………… 

 

                                                                  Ověřili: Hošek Milan  ……………………………… 

 

                                                                               Kocáb Jaromír………………………………                   

 

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

 

                                            Místostarosta: Ing. Miroslav Pacholík…………………………….. 

 

 

Přílohy zápisu:      -  prezenční listina 

                              -  schválený rozpočet obce na rok 2007 

 

 

 

 


