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Veřejné zasedání  č. 18 
 

 

 

Dne 26.6.2006 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.Vašulín,  p.Duda ,p.   

Nesvačil,  

 

 

Omluven :  p.Koudelný , p.ing.Pacholík, 

 

Hosté : 8 

 

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

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

pan Vašulín a za ověřovatele zápisu navrženi pan Duda  a pan Havlík .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 smlouvy o zajištění systému integrované dopravy do obce 

3. Projednání smlouvy JMKÚ na dotaci pro jednotku SDH 

4. Projednání dohody o úhradě nákladů za školní docházku 

5. Projednání žádosti o příspěvek SOKOL Neslovice 

6. Projednání oprav státem chráněných památek v obci 

7. Projednání rozpočtových opatření 

8. Různé informace o : 

         -   výstavba rozhledny                

         -   výstavba komunikace k Zajíčku            

              -   výstavba chodníku  

9. Diskuse 

10. Usnesení a závěr 

 

 

2. Projednání smlouvy o zajištění systému integrované dopravy do obce 

 

 

           Od 1.7.2006 byl do naší obce zaveden Integrovaný dopravní systém 

Jihomoravského kraje . Obec Hlína uzavřela s JMK smlouvu o zajištění 

financování systému IDS. Podle této smlouvy se obec zavazuje přispívat 
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jihomoravskému kraji ze svého rozpočtu na standart dopravní obslužnosti 50 Kč 

na jednoho obyvatele a rok . Schváleno  hlasováním obecního zastupitelstva 

sedmy hlasy . 

Konvenci IDS JMK , kterou organizátor IDS společnost Kordis spol.s.r.o. a 

účastník obec Hlína spolu uzavřeli , schválilo obecní zastupitelstvo hlasováním 

sedmi hlasy .  

Do každé domácnosti bude doručen jízdní řád .  

 

 

3. Projednání smlouvy JMKÚ na dotaci pro jednotku SDH 

 

 

             Obec Hlína požádala JmKÚ o dotaci na opravu požárního agregátu . 

Dotace ve výši  50 000 Kč byla obci poskytnuta . Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu JmKÚ byla schválena hlasováním obecního zastupitelstva sedmy 

hlasy . 

 
 

 

4. Projednání dohody o úhradě nákladů za školní docházku 

 

 

             Obecní zastupitelstvo projednalo dohodu o úhradě nákladů za školní 

docházku ve školním roce 2005/2006 s městem Ivančice v celkové výši 18 535 

Kč . Jedná se o neinvestiční náklady . Schválena hlasováním obecního 

zastupitelstva sedmy hlasy . 

Dohoda o úhradě nákladů na školní docházku v roce 2005/2006 s obcí Neslovice 

ve výši 102 473 Kč bude schválena ,až po projednání výše úhrady , starostou  

obce Hlína se starostou obce Neslovice . Schválena hlasováním obecního 

zastupitelstva sedmy hlasy . 

 

 

5. Projednání žádosti o příspěvek SOKOL Neslovice 

 

 

           Tělocvičná jednota Sokol Neslovice požádala obec Hlína o poskytnutí 

jednorázového finančního příspěvku na pomoc při pořádání Běhu Terryho Foxe 

. Navržená částka 2 000 Kč byla  schválena hlasováním obecního zastupitelstva 

sedmy hlasy . 
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 6 . Projednání oprav státem chráněných památek v obci 
  

 

              Obecní zastupitelstvo projednalo opravy státem chráněných památek 

v obci , které jsou v majetku obce. U opravy kříže , který stojí na parcele č. 4 

v sousoší u kostela , bylo navrženo , aby tuto opravu ve výši 47 000 Kč hradila 

obec Hlína ze svého rozpočtu  . Opravu provede odborná firma . Protinávrh , 

aby byl kříž opraven svépomocí neprošel . Oprava kříže byla schválena 

hlasováním obecního zastupitelstva šesti  hlasy .Jeden člen zastupitelstva se 

zdržel hlasování . 

Obecní zastupitelstvo projednalo návrh , aby opravy soch světců , které jsou 

umístěny v tomto sousoší u kostela provedla odborná firma na náklady státu ze 

státního rozpočtu . Své rozhodnutí zdůvodňuje tím , že tyto sochy jsou chráněny 

památkovým ústavem a náklady na opravu dle odhadu odborné firmy jsou pro 

obec vysoké . 

Odhadnuté náklady na opravu sochy Panny Marie jsou 138 000 Kč .Oprava  

druhé sochy světce ,která je dočasně umístěna v kostele , pro její dřívější 

neodbornou opravu ,bude stát asi 81 000 Kč .Pro tento návrh  hlasovalo 

obecního zastupitelstva sedmy hlasy . 

Dále obecní zastupitelstvo projednalo a sedmi hlasy schválilo návrh , aby opravu 

Boží muky , která stojí na parcele č. 182 provedla odborná firma pana Ondráška 

. Náklady jsou odhadnuty do 5000 Kč.  

  

 

  7.  Projednání rozpočtových opatření  
 

             Obecní zastupitelstvo schválilo tato rozpočtová opatření :  

- výdej - příspěvek pro Sokol Neslovice na pořádání akce 

Běh Terryho Foxe ve výši 2 000,- Kč  

- úhrada neinvestičních nákladů na žáka pro město Ivančice 

18 400 Kč 

- příjem dotace na volby do parlamentu ČR 20 500,- Kč  

- úhrada za vyřízení přestupku na základě smlouvy s městem 

Ivančice ve výši 2 000,- Kč 

- příjem dotace pro SDH na opravu požárního agregátu  

50 000,- Kč  

- úhrada ze zůstatku roku 2005 na stavbu rozhledny 

700 000,- Kč 

- výdej – zhotovení investičního záměru na opravu 

komunikace přes obec vzhledem k vybudování chodníku 

v hodnotě 60 000,-Kč 

  Rozpočtová opatření byla schválena hlasováním obecního zastupitelstva sedmi  

hlasy  .  
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        8. Různé informace o : 

 

- Starosta pan Dostalý informoval přítomné členy obecního 

zastupitelstva a přítomné občany , že výroba rozhledny 

v IVISU uspokojivě probíhá a mohla by být dokončena do 

konce roku 2006 . Stavba el . přípojky k této rozhledně je 

vyřešena a povolena . 

- Starosta obce jednal 26.6.2006 s ředitelem SÚS o 

problémech , které jsou mezi obcí Hlína a SÚS Brno při 

uvažované výstavbě chodníku v obci . Kamerové zkoušky 

kanalizace ,dříve požadované SÚS nejsou potřeba .Je nutné 

zadat a vypracovat investiční záměr na opravu komunikace 

395/II přes obec. Investiční záměr vypracuje společnost 

VPÚ DECO Praha a.s. v hodnotě asi 60 000 Kč. Schváleno 

hlasováním obecního zastupitelstva sedmi  hlasy . 

- bylo zahájeno jednání s firmou Outulný , která provede 

opravu místní komunikace k Zajíčku . Předpokládané 

náklady 360 000 Kč . Schválena hlasováním obecního 

zastupitelstva sedmi  hlasy. 

- Nově vznikající výtvarný kroužek , který zahájí svoji 

činnost 1.9.2006 bude podporován z finančních zdrojů 

obce. Schválena hlasováním obecního zastupitelstva sedmi 

hlasy.  

 

      9. Diskuze 

 

- p.Saidl  : Kde se bude parkovat po vybudování chodníků ? 

- odpověď:  starosta obce – řešení parkovacích míst bude 

probíhat při přípravě projektové dokumentace na tuto akci 

- p.Saidl  : Zda je možné postarat se o to, aby obcí 

neprojíždělo tolik kamionů. Nebezpečí úrazu, ničení 

vozovek, atd 

- odpověď:  starosta obce – zakázat nebo omezit průjezd 

kamionů přes obec v současné době dle vyjádření 

pracovníků Policie ČR –odbor dopravy není možné. Právo 

vzhledem k této situaci se obec snaží prosadit výstavbu 

chodníku a rozšíření a úpravu vozovky v obci 

- p.Havlík: Může se pálit odpad v neděli ? 

- odpověď:  starosta obce – požádá o vyjádření pracovníky 

odboru životního prostředí  
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10.     Usnesení a závěr 

 
 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

 

1. Předloženou „Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK“, 

kterou se obec Hlína zavazuje přispívat Jihomoravskému kraji ze svého 

rozpočtu na standart  dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK částku 50,- 

Kč na jednoho obyvatele a rok. 

       Pro návrh :        7                  Proti návrhu:        0            Zdržel se:0 

 

2. Předloženou „Konvenci“ integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje, kterou organizátor společnost KORDIS, spol.s r.o. 

a účastník Obec Hlína  vedeni společným zájmem na zajištění a rozvoji 

účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy spolu uzavřeli. 

       Pro návrh :         7                    Proti návrhu:      0           Zdržel se:0 

3. Předloženou „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje“, kterou obec obdržela na rekonstrukci a přestavbu požárního 

agregátu ve výši 50 000,-Kč. 

              Pro návrh :        7           Proti návrhu:       0           Zdržel se.0 

4. Úhradu neinvestičních nákladů za žáky , kteří v loňském roce 

navštěvovali školní docházku v ZŠ TGM Ivančice v částce 18 353,- Kč 

              Pro návrh :     7               Proti návrhu:    0              Zdržel se: 0 

5. Provedení opravy „Kombinovaného kříže žula – litina“, který je umístěn 

na parcele č.4 a je v majetku obce, v ceně 47 180,-Kč a které provede 

sochař –výtvarník pan Bohdan Jeřábek 

                    Pro návrh :     6                        Proti návrhu:     0             Zdržel se:1 

6. Záměr provést restaurátorské opravy soch světců , které jsou chráněny 

památkovým ústavem 

                    Pro návrh :     7                       Proti návrhu:      0              Zdržel se:0 

7. Provedení opravy Boží muky na par.č. 182 firmou p. Ondráška, v ceně do 

5 000,-Kč 

              Pro návrh :     7                     Proti návrhu:         0              Zdržel se:0 

8. Výstavbu komunikace v části obce zvané K Zajíčku, v nákladech 350 

000,- Kč, kterou provede společnost  OUTULNÝ s.r.o. 

               Pro návrh :    7                     Proti návrhu:        0               Zdržel se:0 

9. Příspěvek pro organizaci SOKOL Neslovice ve výši 2 000,- Kč, na 

zabezpečení pořádání charitativní akce na podporu v boji proti rakovině 

               Pro návrh :     7                    Proti návrhu:        0             Zdržel se:0 
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10. Podporu a finanční zabezpečení z obecního rozpočtu vznikajícímu 

„Výtvarnému kroužku pro děti a mládež“, kterou organizačně 

zabezpečují paní Jana Vašulínová a p. Táňa Podlipná  

               Pro návrh :     7                     Proti návrhu:         0           Zdržel se:0 

11. Zadání a vypracování investičního záměru na opravu komunikace 395/II 

přes obec, kterou vypracuje společnost VPÚ DECO PRAHA a.s. 

v hodnotě do 50 000,-Kč 

               Pro návrh :     7                     Proti návrhu:          0          Zdržel se:0 

12. Rozpočtová opatření: 

     a)  příspěvek pro SOKOL Neslovice -  částka   2 000,- Kč 

b) úhrada neinvestičních nákladů na žáka pro Město Ivančice  -  18 

400,-Kč 

c) výdej 2 000,-Kč – úhrada Městu Ivančice za řešení přestupku 

d) příjem dotace na volby do Parlamentu  -  20 500,- Kč 

e) výdej 60 000,-Kč – zpracování investičního záměru na opravu 

komunikace 395/II přes obec 

f) příjem dotace pro SDH na opravu agregátu  -  50 000,- Kč 

g) převedení zůstatku 2005 na stavbu rozhledny v částce 700 000,-Kč 

                      Pro návrh :   7                      Proti návrhu:       0           Zdržel se:0 

 

 Obecní zastupitelstvo ukládá: 

 

13. Zastupitelům panu Richardu Nesvačilovi a panu Zdeňkovi Havlíkovi 

zajistit opravu a přestavbu požárního agregátu v souladu s podmínkami 

smlouvy o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

                      Pro návrh :    7                      Proti návrhu:     0            Zdržel se:0 

14. Starostovi a místostarostovi obce zabezpečit ifnformování občanů o 

nových jízdních řádech na IDS JMK, který začne v obci platit od 

1.7.2006  

                Pro návrh :     7                     Proti návrhu:      0            Zdržel se:0 

      16.Starostovi ukládá projednat jednotlivé položky neinvestičních nákladů na   

           žáka s obcí Neslovice.  

                      Pro návrh :     7                     Proti návrhu:      0            Zdržel se:0 

 

       17.Starostovi obce ukládá projednat možnosti získání dotace na opravu   

            památek v obci a na investiční záměr opravy komunikace 395/II   

Pro návrh :     7                     Proti návrhu:      0            Zdržel se:0 

 

 

Hlasováním po jednotlivých bodech bylo usnesení jednomyslně schváleno. 
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       Starosta poděkoval všem přítomným za účast a zasedání v 21.10 hod 

ukončil.   

 

 

 

 

Ověřili:                                                             Zapsal:  Vašulín Vladislav  

Robert Duda     …………………….. 

                                                                                     ………………………..   

Zdeněk Havlík  ……………………..  

 

                                                                                            Starosta: Miloš Dostalý 
 

 

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


