Veřejné zasedání OZ č. 15/05
Dne 14.9.2005 se v 19.00 hod. konalo v budově obecního úřadu veřejné
zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně.
Přítomni: p.Dostalý, p.Vašulín, p.Sliacky, p.Duda, p. Nesvačil, p.Hošek,
p.Havlík, p.Koudelný.
Omluven: ing. Pacholík.
Hosté: 9.
Starosta pan Dostalý přivítal přítomné na veřejném zasedání. Konstatoval, že
je přítomno 8 z 9 členů zastupitelstva a je tudíž usnášenischopné. Jako
zapisovatel byl navržen pan Sliacky a ověřovatelé zápisu p.Havlík a
p.Nesvačil. 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 dohody o ukončení platnosti smlouvy na stavbu rozhledny
3. Projednání smlouvy na výstavbu rozhledny
4. Projednání rozpočtových opatření
5. Různé informace: svoz odpadu, dopravní spojení, výstavba chodníku,
využití budovy č.p. 49
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr.
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0
2. Projednání dohody o ukončení platnosti smlouvy na stavbu rozhledny
Pan starosta Dostalý podal vysvětlení proč se přistupuje k ukončení platnosti
smlouvy mezi obcí Hlína a městem Ivančice. KČT Ivančice 24.6.2005 a
zastupitelstvo města Ivančic 28.6.2005 schválilo tuto dohodu. Město Ivančice
bude dále spolupracovat s obcí Hlína a bude pomáhat sehnat prostředky na
výstavbu rozhledny.
Po případném schválení 14.9.2005 převezme všechny povinnosti kolem
stavby obec Hlína, stane se jediným majitelem. Na rozhlednu je zatím
vybráno 750 000,- Kč. Firma SELF Ivančice přislíbila
720 000,- na stavbu za pronájem a 220 000,- na přípojku elektřiny.
Hlasováno:
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
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3. Projednání smlouvy na výstavbu rozhledny
Pan starosta přečetl plné znění smlouvy o dílo 3/2005 předloženou
společností IVYSO Spol.s.r.o. se sídlem Ivančice Mřenkova ulice 9. Předmět
plnění této smlouvy je výstavba rozhledny na Hlíně, kterou tato společnost
postaví na své náklady a obec Hlína bude podle možnosti v příštím období
splácet.
Hlasováno:
Pro: 6
proti: 0
zdržel se: 2 / p.Koudelný, p.Havlík
4. Projednání rozpočtových opatření
Pan starosta objasnil nutnost rozpočtového opatření:
Finanční částku 2000,- Kč , navýšení výdajové části rozpočtu na zaplacení
řešení přestupku u přestupkové komise MěÚ Ivančice.
Finanční částku 6000,- Kč – změna určení v položce požární ochrana na
položku investiční – projekt pro výstavbu sociálního zařízení na hasičce.
O finanční částku 107 300,- Kč zvýšit příjmovou i výdajovou část rozpočtu,
převedení ze zůstatku hospodaření roku 2004 a použít na výstavbu rozhledny
Hlasováno:
Pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0
5.Různé informace
Pan starosta Dostalý obeznámil přítomné o novém zákoně o likvidaci el.
spotřebičů. Od 13.9.2005 se budou el. spotřebiče odebírat bezplatně k
likvidaci i v naší obci.
Na hřbitov je objednán větší kontejner po dohodě s firmou odvozu a jeden
kontejner na plasty.
Výstavba chodníku na Kozí Horky vázne na stavebním povolení st. úřadu.
Cesta do Zajíčka se plánuje na příští rok.
Proběhla debata o návaznosti spojů autobusů ADOSA a TREDOS – starosta
bude jednat o podmínkách pro naše občany.
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Proběhla debata o využití budovy bývalé školy – je navrženo vymalování,
nátěry, položení podlahy ve třídě a doplnění sociálního zařízení. Veškeré tyto
práce budou realizovány ještě v letošním roce.
Starosta oznámil, že mikroregion Ivančicka dodá kalendáře do každé
domácnosti obce.
Pochod turistů bude v neděli 18.9.2005 ve 13.00 hodin.Pan Sliacky a pan
Hošek nachystají prezentaci obce – nástěnky.
6. Diskuse
Paní Šnyrchová se ptala jestli obec nevyhazuje zbytečně peníze na rozhlednu
a co na to občané.
Pan Vašulín Jaroslav ji odpověděl, že zástupci občanů zvažovali výstavbu i
názory občanů v obci o této stavbě, která byla tradici na Hlíně.

Usnesení z veřejného zasedání OZ konaného dne 14.9.2005
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Dohodu o ukončení smlouvy o vzájemné spolupráci, která ruší smlouvu
ze dne 17.7.2001 a kterou uzavřeli Město Ivančice, obec Hlína a KČT
Ivančice jejímž předmětem bylo vybudování rozhledny na Hlíně. Obec
Hlína tímto přebírá veškeré povinnosti s touto stavbou a stává se jediným
vlastníkem této stavby.
Pro návrh: 8
proti: 0
zdržel se: 0
2. Smlouvu o dílo číslo 3/2005 v plném znění, tak jak byla předložena
společností IVYSO, spol, s.r.o. se sídlem Ivančice Mřenkova ulice 9.
Předmět plnění této smlouvy je výstavba rozhledný na Hlíně, kterou tato
společnost postaví na své náklady a obec Hlína bude podle možností toto
splácet v příštím období.
Pro návrh: 6
proti: 0
zdržel se: 2
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3. Rozpočtové opatření:
a) navýšení výdajové části rozpočtu o 2 000,- Kč, pro Město Ivančice
za řízení přestupkové komise
b) rozpočtovou úpravu, která spočívá ve snížení položky požární
ochrana o 6 000,- Kč a navýšení položky investice o 6 000,- Kč za
projekt pro sociální zařízení na hasičce
c) převedení částky 109 300,- Kč ze zůstatku hospodaření 2004 na
stavbu rozhledny a přestupkové řízení
Pro návrh: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
4. Dokončení úprav v obecní budově č.p. 49, které spočívá v položení nové
podlahy ve třídě, vymalování, zbudování hygienického koutku ve třídě a
dokončení oprav sociálního zařízení.
Pro návrh: 8
Proti návrhu: 0
Zdržel se: 0

Závěr:
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ve 20.40 hod.
ukončil

Ověřili:

Zapsal J. Sliacky

Starosta:
Příloha zápisu: prezenční listina zúčastněných zastupitelů a hostů
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