Veřejné zasedání č. 14 / 05
Dne 9.6.2005 se v 19.30 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.Duda ,
p.Nesvačil ,p.Vašulín, p. Koudelný
Omluven :
Hosté :

0
9

Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání .Konstatoval , že je
přítomno všech devět členů a je tudíž usnášenischopné. Jako zapisovatel byl
navržen pan ing. Pacholík a ověřovateli zápisu pan Duda 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
Projednání úhrady nákladů za povinnou školní docházku jiným obcím
Projednání smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb
Projednání příspěvku pro SOKOL Neslovice
Projednání hasičské zásahové jednotky obce
Projednání stavby rozhledny
Rozpočtová opatření:
- nákup dětského hřiště
- příspěvek na rozhlednu
- úhrada školní docházky
8. Různé informace o :
- budova bývalé školy
- dětské hřiště
9. Diskuse
10. Usnesení a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pro návrh:

9

Proti návrhu:
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0

Zdržel se:

0

2. Projednání úhrady nákladů za povinnou školní docházku jiným obcím
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dohodu o úhradě neinvestičních
nákladů s Městem Ivančice, která ukládá uhradit částku 16 394,- Kč za pět
žáků naší obce v ZŠ TGM Ivančice . Dále projednalo a schválilo návrh
vyúčtování věcných nákladů na provoz v ZŠ Neslovice, který zaslal na
základě uzavřené dohody OÚ Neslovice. ZŠ Neslovice navštěvovalo
v roce 2004 12 žáků a náklady celkem jsou 58 226,- Kč. Na jednoho žáka
činí náklady 3 834 Kč .
3. Projednání smlouvy o poskytování odborných knihovnických služeb

Starosta pan Dostalý informoval členy zastupitelstva o změně v přiřazení
obecní knihovny . Ta v současné době nespadá již pod Rajhrad ,ale pod
Kuřim . Je tedy nutné uzavřít Smlouvu o poskytování odborných
knihovnických služeb pro obecní knihovnu s Městem Kuřim, jako
zřizovatelem pověřené Městské knihovny.
4. Projednání příspěvku pro SOKOL Neslovice

Tak jako v loňském roce se i letos na obec obrátil Sokol Neslovice
s žádostí o poskytnutí příspěvku na „Běh Terryho Foxe. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč .
5. Projednání hasičské zásahové jednotky obce

Vzhledem k novelizaci zákona o HZS je nutné schválit novou
zřizovací listinu jednotky SDH na Hlíně . Tato listina obsahuje : předmět
činnosti ,majetek zásahové jednotky , členy hasičské zásahové jednotky
obce :
- velitel zásahové jednotky
Kocáb Jaromír
- velitel družstva zásahové jednotky Dostalý Martin
- členové zásahové jednotky : Nesvačil Richard , Duda Robert st,
Havlík Zdenek, Uj Lukáš ,Vávra Milan, Duda Robert ml., Musil Aleš
Za činnost v zásahové jednotce obce přísluší členům odměna a to
jedenkrát ročně ve výši:
- velitel zásahové jednotky 1 000,- Kč
- velitel družstva
750,- Kč
- členové jednotky
500,- Kč
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.
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6. Projednání stavby rozhledny

Starosta informoval členy zastupitelstva o stavu výstavby rozhledny
.V současné době se výstavba dostala do patové situace . Vzhledem
k tomu ,že se na výstavbě rozhledny podílí dva subjekty obec Hlína a
město Ivančice je téměř nemožné se na něčem domluvit . Na toto
navazuje nevole sponzorů přispět na rozhlednu pokud neví kde jejich
peníze skončí . Došlo k jednání se starostou ,místostarostou města Ivančic
a panem Flíčkem za KČT . Obec Hlína navrhuje vyvázání města Ivančic
ze společné smlouvy a převedení celého příspěvku na obec Hlína , jako na
jediného vlastníka a investora akce.Starosta pan Dostalý předložil
zastupitelům návrh dopisu zastupitelstvu Ivančic .Všichni členové se
vyjádřili k obsahu dopisu a k zamýšlenému převodu rozhledny na obec
Hlína. Zastupitelé souhlasí s převedením rozhledny na obec ,ale
doporučují aby se hledaly další zdroje pro financování rozhledny tak ,aby
tato skutečnost co nejméně zatěžovala obecní rozpočet .
V nejbližší době začne firma IVISO provádět výstavbu základů pro
rozhlednu .
Zastupitelstvo schválilo dohodu o převedení finanční částky 337 690,Kč na účet obce Hlína, kterou zašle organizace KČT Ivančice. Jedná se o
prostředky se sbírky na výstavbu rozhledny a obec Hlína jako investor
stavby tyto použije pouze na výstavbu rozhledny.
7. Rozpočtová opatření:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo následující rozpočtová opatření,
která nebyla známa v době sestavování rozpočtu na rok 2005
- úhrada 16 394,- Kč městu Ivančice ze zůstatku hospodaření v roce 2004
- úhrada 58 226,- Kč obci Neslovice ze zůstatku hospodaření v roce2004
- dar 1 500,- Kč pro SOKOL Neslovice ze zůstatku hospodaření v roce 2004
- úhrada 35 611,- Kč za nákup sestavy pro dětské hřiště ze zůstatku
hospodaření v roce 2004
- navýšení příjmové části rozpočtu o dar KČT Ivančice ve výši 337 690,-Kč
na výstavbu rozhledny
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8.

Různé informace :

Budova staré školy
V budově jsou dokončeny odpady , jímka a vodovod na hřbitov .
Manželé Procházkovi podali na obec žalobu o vrácení plnění a částky 71 000
Kč z neplatné kupní smlouvy . Obec bude v tomto sporu zastupovat JUDr.
Schlesinger .
Dětské hřiště
Z iniciativy občanů a pana Nesvačila a pana Havlíka obec
vybudovala hřiště pro děti . Bylo zakoupeno zařízení dětského hřiště od
firmy paní Dočekalové v hodnotě 35 611 Kč. Pozemek na ,kterém hřiště
leží není majetkem obce . Došlo k dohodě s majitelem pozemku a bude
uzavřena smlouva o bezplatném užívání na dobu neurčitou . Odpovědnou
osobou za hřiště je stanoven pan Nesvačil .
9.Diskuse
- Pan Hošek : informoval občany o situaci kolem výstavby cesty do
zajíčku . Zatím není výstavba příliš reálná .Náklady jsou vysoké a
hledají se další firmy .
- Pan Vašulín : Je dobré, že rozhlednu bude vlastnit jeden subjekt ,
který se o ní bude starat . Je třeba zjistit jak se postavily rozhledny
jinde
- Pan Duda : kdy se dokončí asfalty po vodovodu ?
- Odp.: pan Dostalý jedná se s firmou Outulný .
- Paní Vodáková : Zda se bude budovat chodník kolem jejího domu ?
- Odp.: projedná se na příštím pracovním zasedání .
- Pan Koudelný : Zda by nebylo možné koupit ještě jeden kontejner na
sklo do druhé části obce ?
- Odp.: obec nezaplní ani ten jeden .
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10. Usnesení a závěr
Pan Dostalý přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání obecního
zastupitelstva konaného dne 9.6.2005
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů s Městem Ivančice, která ukládá
uhradit částku 16 394,- Kč za pět žáků naší obce v ZŠ TGM Ivančice
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
2. Návrh vyúčtování věcných nákladů na provoz v ZŠ Neslovice, který zaslal
na základě uzavřené dohody OÚ Neslovice. ZŠ Neslovice navštěvuje 12
žáků a náklady celkem jsou 58 226,- Kč.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
3. Návrh na uzavření nové Smlouvy o poskytování odborných knihovnických
služeb pro obecní knihovnu s Městem Kuřim, jako zřizovatelem pověřené
Městské knihovny.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
4. Finanční příspěvek ve výši 1 500,- Kč společenské organizaci SOKOL
Neslovice na organizaci akce Běh Terryho Foxe.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
5. Nákup sestavy pro dětské hřiště od firmy paní Dočekalové z Kuřimi
v hodnotě 35 610,- Kč, dle cenové nabídky.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
6. Dohodu o převedení finanční částky 337 690,- Kč na účet obce Hlína,
kterou zašle organizace KČT Ivančice. Jedná se o prostředky se sbírky na
výstavbu rozhledny a obec Hlína jako investor stavby tyto použije pouze na
výstavbu rozhledny.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
7. Text návrhu na řešení výstavby rozhledny, který je přiložen k zápisu
tohoto zasedání, a který bude zaslán zastupitelstvu města Ivančice
k posouzení. Jedná se o nabídku zrušení smlouvy o spoluvlastnictví a
převzetí akce pouze obcí Hlínou. strana 5

Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

8. Dohodu o pronájmu části pozemku p.č. KN 136/2 v k.ú. Hlína od
vlastníka manželů Popovyčových. Pozemek bude pronajat bezplatně a bude
na něm umístěna sestava pro dětské hřiště.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

9.

a) Zřizovací listinu Hasičské zásahové jednotky obce Hlína, která je
znovu schvalovaná vzhledem ke změně zákona.
Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

b) Členy hasičské zásahové jednotky obce ve složení:
- velitel zásahové jednotky
Kocáb Jaromír
- velitel družstva zásahové jednotky Dostalý Martin
- členové zásahové jednotky Nesvačil Richard Duda Robert st.
Havlík Zdenek Uj Lukáš Vávra Milan Duda Robert ml.
Musil Aleš
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
c) Odměny pro členy zásahové jednotky obce a to jedenkrát ročně ve
ve výši :
- velitel zásahové jednotky
1 000,- Kč
- velitel družstva
750,- Kč
- členové jednotky
500,- Kč
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
10. Následující rozpočtová opatření:
a) výdejová část - úhrada 16 400,- Kč městu Ivančice za zabezpečení
školní docházky
b)

výdejová část - úhrada 58 300,- Kč obci Neslovice za zabezpečení
školní docházky

c)

výdejová část dar 1 500,- Kč pro SOKOL Neslovice na uspořádání
akce Běh Terryho Foxe
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d) výdejová část – úhrada 35 611,- Kč za nákup sestavy pro dětské
hřiště
e) navýšení příjmové části rozpočtu o částku 112 300,- ze zůstatku
hospodaření v roce 2004
f)

navýšení příjmové části rozpočtu o dar KČT Ivančice ve výši 337
690,-Kč na výstavbu rozhledny

g) navýšení výdajové části rozpočtu o finanční částku 337 690,- Kč na
výstavbu základů rozhledny
Pro návrh: 9

Proti návrhu: 0

Zdržel se: 0

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
11. Informaci starosty obce o pokračování sporu mezi obcí Hlína a manželi
Procházkovými. Manželé Procházkovi žalují obec Hlína o vrácení plnění –
zaplacení částky 71 582,50 Kč z neplatné kupní smlouvy. Obec Hlína naopak
vyžaduje zaplacení nájemného za dobu užívání.
12. Informaci starosty obce o průběhu zařizování výstavby chodníku v obci
podél komunikace 395/II.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Obecní zastupitelstvo ukládá:
13. Členu zastupitelstva panu Richardu Nesvačilovi provádět pravidelné
kontroly stavu „Dětského hřiště“ se zamřením na bezpečnost a bezproblémový
chod tohoto hřiště.
Pro návrh: 9
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno.
Závěr
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21.30hod
ukončil.
Ověřili:

Zapsal: Ing. Miroslav Pacholík
Starosta:

Příloha zápisu: prezenční listina
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