
Veřejné zasedání  č. 16 
  

  

Dne 7.12.2005 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.Nesvačil 

,p.Vašulín, p. Koudelný 
  

Omluven : p.Duda , 

Hosté : 8 

  

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

přítomno osm  členů a je tudíž usnášeníschopné.Jako zapisovatel byl jmenován 

pan ing. Pacholík a za ověřovatele zápisu navrženi pan Koudelný  a pan 

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 finančním příspěvku na stavbu rozhledny  

3.         Projednání dohody o předání finančních prostředků s KČT  

4. Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru recyklovatelného 

       odpadu s firmou EKO -KOM 

5. Projednání smlouvy o poskytnutí finanční částky 120 000,- Kč      

       z rozpočtu z rozpočtu Jihomoravského kraje 

6. Projednání smlouvy se společností  KANINGA s.r.o. na zpracování  

               projektové dokumentace   

7. Schválení finančního příspěvku ZŠ Neslovice  

8. Projednání rozpočtového výhledu obce  

9.         Rozpočtová opatření    

10.         Schválení rozpočtového provizoria  

11.     Různé informace o :       

          -  Mikroregion   

         -   budova bývalé školy 

              -   chodník 

              -   IDS JMK 

  

12.     Diskuse 

13.     Usnesení a závěr 
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     2. Projednání dohody o finančním příspěvku na stavbu rozhledny  

  

             Zastupitelstvo projednalo Smlouvu o poskytnutí účelového investičního 

finančního příspěvku s Městem Ivančice  na stavbu „Rozhledny Vladimíra 

Menšíka na Hlíně“. Město   Ivančice poskytne   obci  Hlína  finanční  částku  

200 000,- Kč a obec ji použije výhradně na stavbu rozhledny.Obec se zavazuje 

doložit městu Ivančice do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí jak byl daný příspěvek použit . Doba využití do 30.10.2007. 

Smlouva byla zastupitelstvem jednomyslně schválena . 

  

  

     3.  Projednání dohody o předání finančních prostředků s KČT 

  

              Starosta seznámil zastupitelstvo s textem  dohody o předání finančních 

prostředků s KČT Ivančice. Tato dohoda   upřesňuje  použití  finančních částek 

50 000,- Kč a 16 200,- Kč na stavbu rozhledny.Tyto částky je nutné využít do 

30.6.2006 . Dohoda byla zastupitelstvem jednomyslně schválena . 
  

4. 4.     Projednání smlouvy o zajištění zpětného odběru recyklovatelného 

odpadu s firmou EKO -KOM 

     

             Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo  Smlouvu o zajištění 

zpětného odběru a využití odpadů z obalů - ev.č. 20/1015  společností EKO – 

KOM , a.s. Tato smlouva řeší podmínky a finanční vyrovnání za recyklovatelné 

odpady (plast , sklo , železo) . 

  

      5. Projednání smlouvy o poskytnutí finanční částky 120 000,- Kč      

          z rozpočtu z rozpočtu Jihomoravského kraje 

  

         Zastupitelstvo projednalo  smlouvu o poskytnutí finanční částky 120 000,- 

Kč  z rozpočtu z rozpočtu Jihomoravského kraje, kterou obec získala 

z Programu rozvoje venkova na stavbu chodníku.Tato částka musí být využita 

do konce roku . Osmdesát tisíc vloží do akce obec . Za 40 000 Kč je vyhotoven 

projekt od firmy Kaninga , za 153 000 Kč nakoupena zámková dlažba a 7 000 

Kč stálo stavební povolení .Zastupitelstvo předložený návrh jednomyslně  

schválilo. 
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     6 . Projednání smlouvy se společností  KANINGA s.r.o. na zpracování   

         projektové dokumentace   

  

            Firma KANINGA s.r.o. vypracuje pro obec jednoduchý projekt na 

stavbu chodníku . Tento projekt bude použit pro stavební povolení a k jednání 

s SÚS . Zastupitelstvo jednohlasně schválilo smlouvu  na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na stavbu chodníku v obci.  Cena díla je 47 

600,- Kč včetně DPH. 
  

7. Schválení finančního příspěvku ZŠ Neslovice  

  

         Žáci z Hlíny navštěvují  ZŠ v Neslovicích  . Stát požaduje , aby bylo ve 

třídě minimálně 15 žáků .Obec Neslovice má vyjímku a proto nedostává dotace 

v plné výši . Celkový provoz školy stojí 5 280 000,- Kč ročně  .ZŠ Neslovice 

žádá o příspěvek z případného přebytku rozpočtu . Obecní zastupitelstvo se 

rozhodlo na pracovním zasedání a přispěje částkou 46 000,- Kč .Obci bude 

předána faktura na vybavení v této výši a obec ji proplatí .   

 

 

 

8.  Projednání rozpočtového výhledu obce   

 

    Starosta obce předložil návrh rozpočtového výhledu obce na roky 2006 až 

2008 a objasnil přítomným vývoj situace v jednotlivých skupinách rozpočtu. 

V oblasti příjmové části rozpočtu docházelo v posledních letech k poměrně 

vysokému  navýšení a obec tím získávala stále více finančních prostředků. 

V příštích letech však patrně dojde ke změnám v daňové zátěži a je předpoklad 

ke snižování daňové zátěže. Z tohoto důvodu je rozpočtový výhled obce 

sestaven na straně příjmu na stejné úrovni. V oblasti výdajové části rozpočtu 

jsou navrženy oblasti, do kterých bude obec svoje prostředky směrovat. Jedná se 

především o oblast pozemních komunikací a vzhledu obce. V nemalé míře jsou 

navrženy také prostředky do požární ochrany a modernizace veřejného osvětlení 

a místního rozhlasu.   

  

   

       9.                     Rozpočtová opatření  

  

Obecní zastupitelstvo projednalo a jednomyslně  schválilo následující 

rozpočtová opatření: 

a)  změnu příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 200 000,- Kč, 

kterou obdrží a použije obec na stavbu rozhledny  
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b)  zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 120 000,- Kč,  

kterou obdrží a použije obec na stavbu chodníku v obci 

c)  navýšení výdajové části rozpočtu o částku 46 000,- Kč jako  

příspěvek na rozvoj ZŠ Neslovice  a snížení výdajů na par. 2212 

silnice 

d) navýšení výdajové části rozpočtu o částku 11 300,- Kč, kterou obec 

vrací krajskému úřadu z nevyčerpané dotace na volby v roce 2004. 

použije se z přebytku hospodaření 

e) navýšení výdajové části rozpočtu o částku 20 000,- Kč na  

                    zakoupení parkových laviček a posypového vozíku 

f) zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 2.200,-- Kč, kterou        

    obec obdržela od HZS Jihomoravského kraje na zabezpečení chodu 

     zásahové jednotky obce 

g) zvýšení výdajů na par. 3723 ostatní odpady o 4.000,-- Kč a snižení  

na par. 3722 komunální odpady 

h) zvýšení výdajů na veřejné správě o 31.000,-- na nákupy programu, 

na opravy a snížení výdajů na par. silnice 

               ch) změna položky u veřejné správy: zvýšení o 200,-- na členský 

                     příspěvek a snížení na el.energii 

i) změna položky na par. 6409: zvýšení o 2.300,-- na členský 

příspěvek pro Mikroregion a snížení položky 5169 ost.výdaje 

j) zvýšení výdajů pro SDH na nákup prac.oděvů o 8.800,-- a snížení 

na par. místní rozhlas o 8.800,-- 

          

        10.                     Schválení rozpočtového provizoria  

  

            Obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo , že do přijetí nového 

rozpočtu na rok 2006 bude hospodařit podle rozpočtového provizoria, které 

určuje hradit pouze výdaje nutné k zabezpečení chodu obce. 

  

        11.                  Různé : 

  

            Mikroregion – byly vydány a do každé domácnosti rozneseny kalendáře 

,z dotací bylo financováno značení cyklostezek a zakoupeny tabule pro 

jednotlivé obce .Obec platí členský příspěvek ve výši 10 Kč na občana za rok . 

V příštím roce se chce Mikroregion zaměřit na dopravní propustnost Rosic , 

Ivančic směrem na Mor. Krumlov .  

Budova bývalé školy – manželé Procházkovi žalují obec o částku 71 582 Kč . 

Proběhlo první stání u soudu a bylo odročeno na 9.1.2006 .V budově byly 

provedeny malby a obklady ,připravuje se položení nové podlahy a výměna 

dveří . V budově bude provozována veřejná knihovna s přístupem na internet . 

Byla podána žádost o internet na tři roky zdarma a žádost o dotaci na zakoupení 
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             Chodník – obec připravuje opravu chodníku v obci . SÚS dala 

k stavebnímu povolení nesplnitelné požadavky . Tyto byly projednávány 

s ředitelem SÚS , ale neúspěšně . Proto  obec vypracuje investiční záměr , který 

bude předložen na Jihomoravský kraj a řešen jako investice kraje na opravu 

vozovky . Nejdříve je nutné převést pozemky od státu na kraj a dále na obec . 

  Dopravní spojení – v současné době probíhá projednávání Integrovaného 

dopravního systému Jihomoravského kraje a zapojení Ivančicka a Rosicka do 

tohoto systému a návaznost spojení z Hlíny na Zastávku k vlaku . Systém by 

měl začít od 1.7.2006 . Do 15.1.2006 obec předá vyjádření k návrhu jízdních 

řádů .Roční poplatek do systému IDS JMK je 50 Kč na obyvatele obce .  

      

11.     Diskuse 
  

  

-         Paní Vodáková : Kde budou přístupné jízdní řády IDS JMK ? 

Na internetu a na vývěsce na obci .  

  

  

  

 

  

12.  Usnesení a závěr 
  

 Starosta pan Dostalý přečetl návrh usnesení z veřejného zasedání konaného dne 

7.12.2005 na Hlíně  

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
  

1.   Smlouvu o poskytnutí účelového investičního finančního příspěvku    

     s Městem Ivančice na stavbu „Rozhledny Vladimíra Menšíka na Hlíně“.  

  Město Ivančice poskytne obci Hlína finanční částku 200 000,- Kč a obec ji   

  použije výhradně na stavbu rozhledny 

  

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

 

  

k) Dohodu o předání finančních prostředků s KČT Ivančice. Tato 

dohoda upřesňuje použití finančních částek 50 000,- Kč a 16 200,- 

Kč na stavbu rozhledny. 

 

  

       Pro návrh:  8                          Proti návrhu:  0                      Zdržel se: 0  
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l) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů - 

ev.č. 20/1015  společností EKO – KOM , a.s. Tato smlouva řeší 

podmínky a finanční vyrovnání za recyklovatelné odpady. 

 

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

  

4 .       Smlouvu o poskytnutí finační částky 120 000,- Kč  z rozpočtu z rozpočtu 

Jihomoravského kraje, kterou obec získala z Programu rozvoje venkova na 

stavbu chodníku. 

 

  

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

  

5. Smlouvu se společností  KANINGA s.r.o. na zpracování projektové         

dokumentace pro stavební povolení na stavbu chodníku v obci.  Cena díla 

je   47 600,- Kč včetně DPH. 

 

  

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

6. Finanční příspěvek pro ZŠ Neslovice ve výši 46 000,-Kč. Tento příspěvek 

bude použit na nákup potřebného materiálu do vybavení tříd. 

 

  

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

 

7. Rozpočtový výhled obce na roky 2006, 2007, 2008 dle přílohy tohoto 

zápisu 

 

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

      

8.       Následující rozpočtová opatření: 

1. a)     změnu příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 200 000,- 

Kč, kterou obdrží a použije obec na stavbu rozhledny  

2. b)    změnu příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 120 000,- 

Kč,  kterou obdrží a použije obec na stavbu chodníku v obci 

3. c)     navýšení výdajové části rozpočtu o částku 46 000,- Kč jako 

příspěvek na rozvoj ZŠ Neslovice a snížení výdajů na paragrafu 

2212 - silnice 

4. d)      navýšení výdajové části rozpočtu o částku 11 300,- Kč, kterou 

obec vrací krajskému úřadu z nevyčerpané dotace na volby v roce 

2004. Použije se z přebytku hospodaření. 
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5. e)     navýšení výdajové části rozpočtu o částku 20 000,- Kč na 

zakoupení parkových laviček a posypového vozíku z přebytku 

hospodaření 

6. f)     změnu příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 2 200,- Kč , 

kterou obec obdržela od HZS Jihomoravského kraje na zabezpečení 

školení členů zásahové jednotky obce 

7. g)  zvýšení výdajů na par. 3723 – ostatní odpady o 4 000,- Kč a 

snížení na par. 3722 – komunální odpad 

8. h)  zvýšení výdajů na veřejné správě o 31 000,-Kč na nákupy 

programového vybavení a opravy a snížení paragrafu 2212 – silnice 

9. ch) změna položky u veřejné správy: zvýšení o 200,- Kč na členský 

příspěvek a snížení na položce elektrická energie 

10. i)  změna položky na par. 6409: zvýšení o 2 300,-Kč na členský 

příspěvek pro Mikroregion Ivančicka a snížení položky 5169 – 

ostatní výdaje 

11. j)  zvýšení výdajů na požární ochranu na nákup pracovních obleků 

pro SDH o 8 800,-Kč a snížení parag. místní rozhlas o 8 800,-Kč 

  

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

 

 

            9 .Hospodaření podle rozpočtového provizoria do schválení nového     

                rozpočtu dle přílohy tohoto zápisu. 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

  

             10.   Informaci o vývoji situace ve sporu mezi manželi Procházkovými a obcí   

             Hlína o navrácení finančního plnění ve výši 71 200,-Kč 

 

12.  Informaci starosty obce o připravovaném začlenění obce do 

Itegrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje , která říká , že 

obec bude od 1.7.2006 zařazena do tohoto systému a z toho také 

vyplívají určité povinnosti, které je třeba do tohoto data vyřešit. 
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13. Informaci starosty obce o jednáních, která vede obecní úřad se SÚS 

JmK Brno a odborem dopravy JmKÚ , vzhledem k vybudování 

chodníku podél komunikace a převodem pozemku na kterém bude 

chodník, z majetku ČR  na obec Hlína. 

  

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

  

  

Obecní zastupitelstvo ukládá : 

14.  Starostovi a místostarostovi obce zabezpečit  dostatečné množství 

materiálů pro zájemce z řad občanů k seznámení z novým způsobem 

autobusové dopravy do obce po začlenění do Integrovaného dopravního 

systému JMK. 

 

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

 

  

  

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 
  

  

  

  

13.Závěr 
  

       Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21.00 hod 

ukončil.  

 

  

 Ověřili:       Koudelný Rostislav             ……………………… 

 

                    Nesvačil Richard                  ………………………  

 

   Zapsal: Ing.   Miroslav Pacholík                ……………………… 

 

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

  
  

  

 

Přílohy zápisu :     -     prezenční listina  

- rozpočtový výhled obce 

- rozpočtové provizorium na rok 2006 
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