
         Zápis z veřejného zasedání   č. 8/ 2012 

 zastupitelstva obce Hlína  

ze dne 25.5.2012 

 

 
        Dne 25.5.2012 se v 19.00 hodin konalo v zasedací místnosti obecního úřadu 

veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. 

Přítomni zastupitelé :  

-p.Dostalý Miloš,  ing.Pacholík Miroslav, p.Kocáb Jaromír,  pí.Mgr.Hlavoňová 

Anna,  pí.Čechová Marie,  p.Duda Robert, p.Hošek Milan, p.Hošek Tomáš a 

pí.Vašulínová Jana,  příchod 19.30 hod. 

Omluveni:  0 

Hosté :       dle prezenční listiny   

Veřejné schůzi předsedal starosta obce  pan Miloš Dostalý, dále jen starosta. 

Starosta zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že je přítomna nadpoloviční 

většina členů zastupitelstva , tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Úvodem určil zapisovatele pana Roberta Dudu a navrhl ověřovatele zápisu paní 

Marii Čechovou a paní Annu Hlavoňovou. Starosta dal o návrhu hlasovat. Oba 

navržení ověřovatelé zápisu byli schváleni. 

Návrh hlasování:   Obecní zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu zasedání 

pí.Marii Čechovou a pí. Annu Hlavoňovou 

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

Starosta předložil zastupitelstvu návrh programu veřejného zasedání č.8/2012 a 

požádal přítomné členy o jeho doplnění.  

  1. Zahájení 

  2.  Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2011 

  3.  Projednání směrnice o veřejných zakázkách 

  4.  Projednání strategického rozvoje obce 

  5.  Projednání daru 

  6.  Projednání dohody o zabezpečení školní docházky 

  7.  Projednání rozpočtových opatření 

  8.  Různé informace z činnosti obecního úřadu 

   -  dešťová kanalizace Křenová 

   -  závěrečný účet SVK Ivančicka 

   -  dotace na divadelní představení v přírodě 



   -  směna pozemku 

   -  energetická studie budovy OÚ 

  9.  Diskuse 

 10. Usnesení a závěr 

 
Obecní zastupitelstvo schválilo program zasedání v tomto znění. 

 

Návrh znění usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje navržený program 

zasedání 
Hlasování:          Pro návrh: …8…     Proti návrhu: …0…     Zdržel se: …0… 

 
 
Ad.2 

 Starosta obce seznámil přítomné se zněním závěrečného účtu hospodaření obce 

za rok 2011. Hovořil o finančním hospodaření obce, o zprávě inventarizační 

komise a seznámil zastupitele se zněním zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce. Při kontrole hospodaření obce bylo pracovníky krajského 

úřadu zjištěno porušení rozpočtové kázně, což ovlivnilo také závěrečné 

hodnocení obce. Starosta odůvodnil proč k tomuto nedostatku došlo a hovořil o 

přípravě opatření, aby se obec v budoucnu těchto chyb vyvarovala. Po 

všeobecné diskusi starosta navrhl znění hlasování: 

 
Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet 

hospodaření obce za rok 2011 s výhradami  

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

 
Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo ukládá starostovi obce vypracovat 

soubor opatření pro odstranění chyb a nedostatků zjištěných při kontrole 

hospodaření obce 

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

 

19.30 hodin – na zasedání se dostavila místostarostka obce pí. Jana Vašulínová 

 

Ad.3 

  Místostarosta obce ing.Pacholík seznámil přítomné zastupitele s novým 

navrhovaným zněním směrnice o zadávání veřejných zakázek. Tento návrh řeší 

změny v systému zadávání zakázek, které vznikly schválením novelizace zákona 

o zadávání veřejných zakázek. Zastupitelé s navrhovaným zněním vyhlášky 

v diskusi souhlasili a místostarosta navrhl znění usnesení. 

 
Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje novelizaci směrnice 

č.9/2010 o postupech při zadávání veřejných zakázek ke dni 26.5.2012. 

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

 

Ad.4 

  Místostarosta obce ing.Pacholík seznámil přítomné zastupitele s nutností 

projednání „Dokumentu strategického rozvoje obce“, který určuje jakým 



směrem se v různých oblastech své činnosti bude obec v budoucnu ubírat. 

Příprava návrhu dokumentu probíhala na pracovních zasedáních zastupitelstva a 

tak po krátké věcné diskusi místostarosta navrhl znění usnesení. 

Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje znění „Rozvojového 

strategického dokumentu obce Hlína“. 

Hlasování:         Pro návrh: …9…     Proti návrhu: …0…     Zdržel se: …0… 
 
Ad.5 

 Starosta obce přednesl žádost Římskokatolické církve – farnosti Neslovice o 

finanční dar na zhotovení nových zvonů do kostela v Neslovicích. Zastupitelé 

v diskusi konstatovali, že vzhledem k vzájemné dobré spolupráci s obcí 

Neslovice, která v minulosti přispěla na stavbu rozhledny je možné finanční dar 

poskytnout a souhlasili s navrženými 20 000,- Kč. Místostarosta obce ing. 

Pacholík ve svém vystoupení s tímto návrhem nesouhlasil a hovořil o tom, že 

bychom tyto finanční prostředky mohli lépe využít ve prospěch občanů naší 

obce.  Starosta navrhl znění usnesení.  

Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního 

daru ve výši 20 000,-Kč Římskokatolické církvi-farnost Neslovice na pořízení 

nových zvonů do kostela Narození Panny Marie v Neslovicích. 

Hlasování:         Pro návrh: …8…     Proti návrhu: …1…     Zdržel se: …0… 
                                                           Ing.Pacholík  

 

 Dále starosta informoval zastupitele o získání finančních prostředků ve výši   

30 000,-Kč z Mikroregionu Ivančicka za reklamní plnění při divadelních  

představeních v přírodě, které pořádá společenská organizace SDH Hlína. 

V minulosti se za takto získané prostředky nakupovalo technické vybavení 

potřebné na zabezpečení představení. Starosta navrhl poskytnout tyto prostředky 

SDH Hlína na zakoupení hudebních podkladů pro sehrání divadelního 

představení. V následné diskusi zastupitelé tento návrh podpořili a starosta 

navrhl znění usnesení. 

Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního 

daru ve výši 30 000,-Kč společenské organizaci SDH Hlína na zakoupení 

hudebních podkladů pro sehrání divadla v přírodě. 

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

 

Ad.6 

 Starosta hovořil o povinnosti obce zabezpečit školní docházku dětem, které 

mají v obci trvalý pobyt. Předložil zastupitelům dohody s městem Ivančice a 

obcí Zastávka, které tuto povinnost řeší. Zastupitelé neměli připomínek a 

starosta přednesl návrh znění usnesení.    

 
Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje „Dohodu o úhradě 

neinvestičních nákladů“ za žáky, kteří navštěvují základní školy zřizované 

městem Ivančice. 

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

 



Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje úhradu neinvestičních 

nákladů na žáka , který plní povinnou školní docházku v ZŠ T.G. Masaryka 

v Zastávce ve výši 4 700,-Kč ve prospěch obce Zastávka. 

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

     

 
Ad.7 

  Starosta seznámil přítomné členy s rozpočtovým opatřením, která je nutné 

provést. Jednalo se o zařazení položek do rozpočtu, které nebyly při přípravě 

rozpočtu známy. Přesné znění je přílohou zápisu. Zastupitelé neměli 

připomínek. 

 

Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1, 

2 a 3, které jsou přílohou tohoto zápisu. 

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

 

 

Ad.8      RŮZNÉ 

- Starosta seznámil přítomné se stavem připravované akce prodloužení 

vodovodu a dešťové kanalizace v Křenové, v současné době je vydáno 

územní rozhodnutí o umístění stavby a požádáno o vydání stavebního 

povolení. Po získání stavebního povolení proběhne výběrové řízení na 

dodavatele stavby a  předpoklad realizace je na jaře příštího roku. 

- Starosta informoval zastupitele o průběhu valné hromady Svazku vodovodů 

a kanalizací Ivančicka a mimo jiné předal informaci, že valná hromada 

schválila závěrečný účet hospodaření svazku bez výhrad. O této skutečnosti 

dal hlasovat. 

Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty 

obce o schválení „Závěrečného účtu hospodaření SVAK Ivančice za rok 2011“ 

bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 3.5.2012 

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

 

- Starosta hovořil o stále větší popularitě a úspěšnosti divadelních představení 

v přírodě a poukázal na stále větší náročnost příprav a zabezpečení 

představení. Tato situace by se dala trochu zjednodušit a zlepšit pokud by 

pozemek, na kterém se vše odehrává, byl ve vlastnictví obce. Vedení obce se 

tímto zabývalo a navrhuje zastupitelstvu vstoupit do jednání s vlastníkem 

pozemku za účelem jeho získání. V následné diskusi zastupitelé tento návrh 

podporovali a starosta navrhl znění usnesení.  

Návrh znění usnesení:  Obecní zastupitelstvo schvaluje záměr vstoupit do 

jednání o výměně pozemků se společností MADREVs.r.o se sídlem Hlína 57 

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

 

- Starosta informoval zastupitele o tom, že vedení obce obdrželo nabídku na 

bezplatné vypracování energetického auditu budovy obecního úřadu a této 

nabídky využilo. Tento audit bude řešit tepelné ztráty budovy, jejich řešení a 

poslouží také při žádostech o dotaci. 



- Starosta informoval přítomné o žádosti obce Neslovice na obsazení jednoho 

zástupce do školské rady při ZŠ Neslovice. Na toto  místo pro příští období 

byla obci Neslovice navržena paní Gabriela Nosková. 

- Starosta informoval přítomné o žádosti p. Kulhavého a p. Fialy o výpomoc 

obce při řešení odtékání dešťové vody na obecním pozemku v sousedící 

s pozemky v jejich vlastnictví. Odtékající voda způsobuje značnou erozi a 

pánové navrhují stávající dešťovou kanalizaci prodloužit zhruba o 25 metrů. 

Dále navrhují aby obec zakoupila materiál a oni se postarají o realizaci. 

Přítomní zastupitelé s návrhem souhlasili.   

 

 

Ad.9     DISKUSE 

Host zasedání:  pí.Šnyrchová Miluška 

Požádala zastupitelstvo zda by nebylo možné opravit odvod dešťové vody, který 

stéká z místního kostela do kanalizace. Vybudovaná stoka se místy propadá, 

nemá spád a zdržuje se tam voda, která způsobuje vlhnutí zdiva kostela. 

Odpověď starosta:  

Uvedenou záležitost posoudíme a pokusíme se sjednat nápravu. 

Host zasedání:  pí.Vodáková Dana 

Hovořila o špatném technickém stavu židlí v zasedací místnosti obecního úřadu 

a požádala zastupitele, zda by se nemohli koupit židle nové. 

Odpověď starosta:     

Tato situace je nám známa, nyní se nechají židle opravit a současně provedeme 

internetový průzkum vhodnosti zakoupení nových 

Host zasedání:  pí.Konečná Marie 

Vznesla dotaz na to zda obec Neslovice přispěla na nový zvon v Hlínském 

kostele, když obec jí na nový zvon přispívá. 

Odpověď starosta: 

Žádost o příspěvek nepodala obec Neslovice, ale farnost Neslovice, které je 

obec Hlína součástí a zda obec Neslovice přispěla na zvony v hlíském kostele to 

nám není známo, protože jsme tuto akci neorganizovali. 

Místostarostka obce:  pí.Vašulínová Jana 

Zhodnotila průběh a zabezpečení akce „Oslava dne matek“ a informovala 

přítomné o právě probíhající akci pro děti s názvem BAMBIRIADA 

v Ivančicích a přípravě akce oslavy dne dětí u rozhledny 

 

 

Další diskusní příspěvky již nebyly a tak starosta v 20.45 hodin zasedání 

ukončil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpis  usnesení veřejného zasedání č.8/2012 zastupitelstva obce 

konaného dne 25.5.2012 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

1. Ověřovatele zápisu zasedání pí Hlavoňovou Annu a pí.Čechovou Marii  

     Výsledek hlasování:        Pro  8       Proti 0       Zdrželi se 0 

2. Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011 s výhradami a ukládá 

starostovi obce vydat opatření k nápravě nedostatků. 

     Výsledek hlasování:        Pro  8       Proti 0       Zdrželi se 0 

3. Novelizaci směrnice č.9/2010 o postupech při zadávání veřejných zakázek 

ke dni 26.5.2012  

     Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

4.  Znění „ Rozvojového strategického dokumentu obce Hlína“ 

      Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

5. Poskytnutí finančního daru ve výši 20 000,- Kč Římskokatolické církvi – 

farnost Neslovice na pořízení nových zvonů do kostela Narození Panny 

Marie v Neslovicích 

     Výsledek hlasování:        Pro  8      Proti 1       Zdrželi se 0 

     Proti : Ing. Miroslav Pacholík 

6. Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky, kteří navštěvují 

základní školy zřizované městem Ivančice 

     Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

7. Úhradu neinvestičních nákladů na žáka, který plní povinnou školní 

docházku v ZŠ T.G.Masaryka v Zastávce ve výši 4 700,-Kč ve prospěch 

obce Zastávka 

     Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

8. Rozpočtové opatření č.1, 2 a 3, které je přílohou tohoto zápisu 

     Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

9. Poskytnutí finančního daru ve výši 30 000,-Kč společenské organizaci 

SDH Hlína na zakoupení hudebních podkladů pro sehrání divadla 

v přírodě 

     Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

10. Záměr vstoupit do jednání o výměně pozemků se společností MADREV 

s.r.o se sídlem Hlína 57 

          Výsledek hlasování:        Pro  9       Proti 0       Zdrželi se 0 

 

 



Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 

       

11. Informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu hospodaření  

     SVAK Ivančice za rok 2011“ bez výhrad valnou hromadou svazku   

konanou dne 3.5.2012 

 

 

 

Zapsal : Robert Duda                                     …………………………… 

 

Ověřili:  Anna Hlavoňová                              …………………………… 

 

              Marie čechová                                  …………………………… 

 

 

Místostarosta obce Ing. Miroslav Pacholík    …………………………… 

 

 

 

Přílohy zápisu – prezenční listina zasedání  

                        - rozpočtové opatření  č.2 a 3/2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


